
 

Y K S  H a z ı r l ı k  S a y ı s a l  D e r g i  /  S a y ı  1  1 

 
 

SÖZCÜKLERDE ANLAM ÖZELLİKLERİ 

GERÇEK ANLAM (Temel Anlam) 

Sözcüğün tek başınayken düşündürdüğü anlamdır. Her 

sözcük bağımsız olarak söylendiğinde ya da yazıldığın-

da gerçek anlamını taşır. Temel anlam sözcüğün ilk ve 

en eski anlamıdır. Temel anlama, “başat anlam”, “asıl 

anlam”, “konuluş anlamı” adları da verilmektedir. 

Örneğin, “çocuk” sözcüğü yalnız ele alındığında “Küçük 

yaştaki oğlan ya da kız” dır. “Bahçe” sözcüğü yalnız ele 

alındığında “çiçek ve ağaç yetiştirilen yer”dir. 

“Çocuklar bahçede oynuyordu.” cümlesinde her iki 

sözcük de gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır.  

YAN ANLAM 

Sözcüğün temel anlamına bağlı olarak zaman içinde 

kazandığı yeni anlamlardır. Yan anlama “kullanılış an-

lamı” da denir. 

Örnekler: 

 Başı ağrıyormuş. (Temel Anlam)  

 Çivinin başı kopmuş. (Yan Anlam) 

 Yüzünü yıkadı ve sofraya oturdu. (Temel Anlam) 

 Yorganın yüzünü değiştirdi. (Yan Anlam) 
 

 

MECAZ (DEĞİŞMECE) ANLAM 

Sözcükler, bazı hallerde temel ve yan anlamlarının 

dışında yeni varlık veya durumları anlatmada kullanılır. 

İşte bu kullanıma sözcüğün “mecaz anlamı” denir. 

 

 

 

Sözcüğün mecaz anlamıyla yan anlamını karış-

tırmamak gerekir. Yan anlamda sözcüğün 

temel anlamıyla biçim ya da işlev ilişkisi tam 

olarak kesilmemiştir. Mecaz anlamda ise durum 

böyle değildir. Mecaz anlamda sözcük soyut bir 

anlam kazanır. 

Örnekler: 

  Kağıda durmadan çizgiler çiziyordu. (Temel Anlam) 

 Hayatımı başka bir çizgide yeniden kuracağım. 

(Mecaz Anlam) 

  Babam kağıtları yaktı. (Temel Anlam) 

 “Kıpırdamayın, yakarım!” diye bağırdı. (Mecaz Anlam) 
 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

gerçek anlamının dışında kullanılmıştır? 
 

A) Güneşin ilk ışıkları pencereden içeriye giriyordu. 

B) Serindi; ama tatlı bir ilkyaz akşamıydı. 

C) Gölün kıyılarını yapraksız, kısa ağaçlar kuşatmıştı. 

D) Sırtında yakasız bir gömlek vardı. 

E) Basamakları ikişer ikişer çıkıyordu. 
 

ÇÖZÜM 

A, C, D ve E seçeneklerinde sözcükler gerçek anlamla-

rını yansıtacak şekilde kullanılmıştır. B seçeneğinde ise 

“tatlı” sözcüğü temel anlamının dışında kullanılmıştır. 

Cevap B’dir. 

 

 

Aşağıdakilerin hangisinde, “barınmak” sözcüğünün 

anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 
 

  Anlam    Kullanım  

A) Bir yerde yaşamak, 

yaşamını sürdürmek 

Burası, yılın her mevsi-

minde gemilerin barınabi-

leceği bir yerdi. 

B) Çevresiyle uyumlu, 

dirlik içinde yaşamak 

Çalıştığı yerlerin hiçbirin-

de barınamadı. 

C) Bir yerde etkili olmak, 

gelişecek ortam bulmak 

Çağdışı anlayışların, 

burada barınamayacağı-

nı görmüştü. 

D) Doğa etkilerinden ko-

runmasını sağlayacak 

bir yere sığınmak 

Soğuk havalarda barın-

mak için kendine kuytu 

bir yer arıyordu. 

E) Yerleşmek için uygun 

koşullar bularak otur-

mak. 

Koskoca kentte bir yer 

bulup barınamadılar. 

ÇÖZÜM 

A seçeneğindeki kullanımda “barınmak” sözcüğü, bir 

yerde yaşamak, yaşamını sürdürmek anlamında değil-

dir. Diğer seçeneklerde verilen anlam ile kullanım birbi-

rine uymaktadır. 

Cevap A’dır. 

ÖRNEK ÖSS - 2001 

ÖRNEK   

SÖZCÜKTE ANLAM  TÜRKÇE
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Mecaz Anlamın Özellikleri: 

 Mecaz genellikle benzetmeye dayanır: 

 Köhne düşünceler, paslanmış çivi gibidir. 

 Hayatımda onun gibi tilki bir adam görmedim. 

 Kesik birer kol gibi yalnızdık, bu akşam. 

 

 Sözcükte anlam kayması çok fazladır ve sözcük bir 

başka sözcüğün yerine kullanılır: (Mecaz-ı Mürsel) 

Salon, oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı. (“Sa-

lon” sözcüğü “salondaki seyirciler” anlamında kulla-

nılarak bir aktarma yapılmıştır.) 

Dün gece Reşat Nuri’yi okudum. (“Reşat Nuri” sözü, 

“Reşat Nuri’nin eserleri” anlamında kullanılmış ve ad 

aktarması yapılmıştır.) 

Yine eve haber vermeden gitmiş. 

Soykırım meselesinde Ankara pasif kalmakla suçla-

nıyor. 

Onun, üç tabak yemeden doyduğunu gören olma-

mış. 
 

 Mecaz anlamda soyut anlam kazanması mecazın 

kavranmasında oldukça önemlidir. 

Kırık kalbime bir darbe de sen vurma. 

 

 

 

 l. Onun bu pişkinliğine bir anlam veremedik. 

 ll. Çoğunluk sağlanamadığı için toplantı ertelendi. 

 lll. Cesaretinin kırılmasına sen sebep oldun. 

 lV. Çevre temizliğine önem vermek gerekir. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük-

ler gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) kulla-

nılmıştır? 
 

A) l. ve ll. B) l. ve lll. C) ll. ve lll. 

D) ll. ve lV. E) lll. ve lV. 

 

ÇÖZÜM 

I. cümlede “pişkinlik” sözcüğü “arsızca, saygısızca dav-

ranış” anlamında kullanılmıştır. 

III. cümlede “kırılmak sözcüğü “bir duygunun azalması” 

anlamında kullanılmıştır. 

Her iki sözcük de mecaz anlamıyla kullanılmıştır. 

Cevap B’dir. 

TERİM ANLAM 

Bilim, sanat, spor ya da bir meslek dalıyla ilgili kavram-

ların karşılığı olan sözcüklere “terim” denir. Bilim dalları-

nın kendine özgü terimleri vardır. Terimler daima gerçek 

anlamlıdır. 

 Kütle   Fizik Meridyen  Coğrafya 

 Edat   Dilbilgisi Sahne  Tiyatro 

 Korner   Futbol Boyut   Resim 

 Üs nokta  Matematik  

 

SÖZCÜKLERDE ANLAM OLAYLARI 

AKTARMALAR: 

İnsandan Doğaya Aktarma: 

İnsana ait bir özelliğin ya da bir organ adının insan dışı 

bir varlığa verilmesine insandan doğaya aktarma denir. 

Örneğin, bardağın, kavanozun, sürahinin, testinin en 

üstte kalan, açık yanlarını gösteren “ağız”, bıçağın, 

testerenin ve benzeri, kesici araç ve gerecin kesen 

taraflarını anlatmak üzere de kullanılmakta, ayrıca fırın 

ağzı, yol ağzı, mağara ağzı gibi kullanımlarda karşımıza 

çıkmaktadır. 

 Çoban kel tepelerde koyunları otlatıyor. 

cümlede “kel” sözcüğü insana ait bir kavramken “tepe” 

için kullanılarak doğaya aktarılmıştır. 

 

 

(I) Sonbahar, kendisinden sonra gelecek kış mevsiminin 

gizli telaşını yaşatıyor doğaya. (II) Amasra'da bir Roma 

yapıtı olan Kuşkayası Yol Anıtı sarı bir örtüyle kaplanı-

yor. (III) Hasankeyfteki Artukoğulları zamanından kalma 

cami, minaresindeki son leyleği yolcu ediyor. (IV) Kaç-

karlarda yağmur fazla mesai yapmaya başlıyor. (V) Bolu 

Dağları'nda, Istrancalarda gezinirken yerlerde ağaç 

gövdelerinin hüzünlü yüzlerini, acılı bakışlarını görüyo-

ruz. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 

insana özgü bir nitelik doğaya aktarılmamıştır? 
 

A) l. B) ll. C) lll. D) IV. E) V. 

ÇÖZÜM 

Aktarma yapılmayan cümle sorulmuş. I. cümlede “telaş”, 

III. cümlede “yolcu etmek”, IV. cümlede “fazla mesai 

yapmak”, V. cümlede “hüzünlü, acılı” insana özgü nite-

liklerdir ve doğaya aktarılmışlardır. II. cümlede böyle bir 

aktarma yoktur. 

Cevap B’dir. 

ÖRNEK ÖSS - 2001 

ÖRNEK ÖSS - 1991 
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Doğadan İnsana Aktarma: 

İnsan dışı varlıkların özelliklerinin insana verilmesine 

doğadan insana aktarma denir. 

 Çok sert bir adam olduğunu bilmiyorduk. 

 Yapışkan biri olmamasını temenni etmiştim, satıcı-

nın. 

 Bizi tatlı bir ihtiyar karşıladı. 

Bu örneklerde altı çizili sözcüklerde “sert”, “yapışkan” ve 

“tatlı” sözcükleri doğaya ait kavramlar iken insan özellik-

lerini anlatmada kullanılmıştır. doğadan insana aktarma 

söz konusudur. 

 

 

Doğaya özgü niteliklerin insana aktarılması, sözcüğe 

yan anlam kazandırma yollarından biridir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım 

söz konusudur? 
 

A) Kararsız bir rüzgâr birden ürpertti beni. 

B) Ekmek aslanın ağzında birader. 

C) Her doğrunun sınanması mümkün değildir. 

D) Öyle pişkin bir adam ki, her eleştiriye gülüp geçiyor. 

E) Herkesin gözü masadaki o kocaman paketteydi. 

 

ÇÖZÜM 

“Pişkin” sözcüğü, D seçeneğindeki kullanımında, doğa-

daki nesneleri niteleme anlamından uzaklaşarak deyim 

aktarması yoluyla insana uygulanmıştır. 

Cevap D’dir. 

Somutlaştırma: 

Soyut ve anlatımı güç kavramlar, olgular somutlaştırma 

yoluyla daha iyi ifade edilebilir. Somutlaştırma, anlatıl-

mak istenen soyut kavramların somut kelimeler aracılı-

ğıyla anlatılmasıdır. 

Somutlaştırmada benzetme unsurundan da faydalanılır. 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut bir kavram 

somut bir kavram aracılığıyla anlatılmıştır? 
 

A) Davranışlarımızın nedenlerinden biri de topluluk 

psikolojisidir. 

B) Aldığım para iki günde tükendi. 

C) Kardeşim söylediklerimi dikkatlice dinledi. 

D) Kardeşim, geçmişteki karanlık günleri bir daha ya-

şamayacaksın. 

E) Eğitim görmüş bir insan böyle konuşmamalı. 

ÇÖZÜM 

D seçeneğinde “karanlık günler” denilerek, “geçmişte 

yaşanılmış kötü günler” somutlaştırılmıştır. 

Cevap D’dir. 

Duyular Arası Aktarma: 

Bir duyu organımızla ilgili sözcük bir başka duyuyla ilgili 

olarak kullanılır. 

 

  Sert   bakışlarıyla   herkesi   korkutuyordu. 

 

Dokunma duyusu          Görme duyusu 
 

 Duyular arası aktarma 

 

 

Ad Aktarması: 

Bir kavramı doğrudan doğruya değil, onunla ilişkisi 

bulunan kavram veya kavramlarla anlatmadır. 

 

 Burada bütün şehir erkenden yatar. 
 yaşayanlar 

 Bu kutuyu herkese dağıt. 
 kutunun 
 içindekiler 

 Ankara olayla ilgili tavrını ortaya koymalı. 
 Türkiye  
 Cumhuriyeti 
 Hükümeti 

 

 

 Çukurova kesti benden selâmı 

 Diyemem derdimi yoktur dermânı 

Yukarıdaki dizelerde “Çukurova” sözcüğündeki an-

lam olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
 

A) Hoşgörüsü olmayanlar başkalarıyla geçinemezler. 

B) Seni önemsemediklerini daha anlayamadın mı? 

C) Sağlık raporu almak için hastahaneye başvurdu. 

D) İnsan okuduğu her eserde kendinden bir şeyler 

arıyor. 

E) Önümde diz çöksen de affetmem seni artık. 

 

ÇÖZÜM 

“Çukurova “ sözcüğü, benzetme ilgisi kurulmadan bir ilgi 

sonucu “Çukurova’da yaşayanlar” anlamında kullanıl-

mıştır. Aynı anlam olayı C seçeneğinde geçen “hasta-

hane” sözcüğünde vardır. Bu sözcük “hastahanede 

çalışanlar” anlamında kullanılmıştır. 

Cevap C’dir. 

ÖRNEK  

ÖRNEK   

ÖRNEK   
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 Marmara’da her  yelken 

 Uçar gibi neşeli 

Yukarıdaki dizelerde olduğu gibi, kimi sözler benzetme 

amacı gütmeden kendi anlamları dışında kullanılır. 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde, bu örnektekine 

benzer bir kullanım vardır? 
 

A) Dalgalan sen de şafaklar gibi ey nazlı hilâl 

B) Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım 

C) Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda 

D) Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı 

E) Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda 

ÇÖZÜM 

Dizelerdeki “yelken” sözcüğü, kendi anlamının dışında 

“tekne” anlamında kullanılmıştır. “Yelken” ile “tekne” 

arasında benzetme ilgisi yoktur. Aynı kullanım A seçe-

neğindeki “hilal” sözcüğü ile “bayrak” sözcüğü arasında 

vardır. (Ad aktarması) 

Cevap A’dır. 
 

DOLAYLAMA 

Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramı birden çok 

sözcükle anlatmaktır. Bir anlatımın dolaylama değeri 

kazanabilmesi için yaygın bir kullanımının olması gerek-

lidir. 

– Eş  Hayat arkadaşı 

– Ankara  Türkiye’nin kalbi 

– Atatürk  Ulu Önder 

– İstanbul  Yedi Tepeli Şehir 
 

KİŞİLEŞTİRME 

İnsan dışındaki varlıkları insan gibi düşünmek, bu varlık-

lara insana özgü nitelikler yakıştırmaktır. 

– Tarla kuşları neşeyle sağa sola uçuşuyorlar. 

– Ağaçlar uzun süren bir günün ardından yorgun 

düşmüşlerdi. 

– Hırçın dalgalar gemiyi sürüklüyordu. 

Bu cümlelerde “Tarla kuşları”, “Ağaçlar”, “Dalgalar” 

kişileştirilmiştir. 
 

GÜZEL ADLANDIRMA 

Kimi kavramların adlarının doğrudan kullanılması insanı 

rahatsız edebilir. Bu nedenle bu tür kavramlar kendi 

adları ile değil de daha güzel bir sözcükle anlatılır. 

 Cin, şeytan  iyi saatte olsunlar 

 Ölüm  rahmete kavuşmak, sizlere ömür 

 Hela  ayak yolu 

ANLAM İLİŞKİLERİ AÇISINDAN SÖZCÜKLER 

EŞANLAMLI SÖZCÜKLER 

Aynı anlamı taşıyan sözcüklere eşanlamlı sözcükler 

denir. 

 üzüntü  tasa 

 yollamak  göndermek 

 bitmek  tükenmek 

 kara  siyah 

 

 

 

Sözcükler, daima kullanıldıkları cümle içerisin-

de ve yanında yer alan diğer sözcüklerle bağ-

lantısıyla ele alınmalıdır. Tek başlarına eşan-

lamlı gibi görünen sözcükler cümle içerisindeki 

kullanımlarında her zaman birbirlerinin yerini 

tutmayabilir. 

 

Örnekler: 

 İçtiğim kahveler midemi rahatsız etti. 

 Üzüm dokunuyor; onun için pek yemiyorum. 

Kendi keyfimiz için başkasını rahatsız etmeye hak-

kımız yok. 

Altı çizili sözcükler cümledeki kullanımlarına göre eşan-

lamlıdır. 

 

YAKIN ANLAMLI SÖZCÜKLER 

Anlam yönünden birbirine yakın olan, ama aynı anlamı 

taşımayan sözcüklerdir. 

 dalgınlık - ilgisizlik 

 bozuşmak - kırılmak - gücenmek 

 diretmek - inat etmek - ısrar etmek 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük-

ler anlamca birbirine en yakındır? 
 

A) Bir süre sonra kendisi de bu akımın, bu tartışmanın 

içinde yer almıştı. 

B) Bu kitapları, belirlediğiniz ölçütlere göre seçin, ayı-

rın. 

C) Kendisine yapılan bu haksızlığı, bu saygısızlığı içine 

sindiremiyordu. 

D) Bütün bunları, kendisinin yerine, önüne geçmek 

isteyenler düzenliyordu. 

E) Bu makineler ötekilere göre daha kullanışlı, daha 

pahalıdır. 

ÖRNEK ÖSS - 2001 

ÖRNEK ÖSS - 1995 



T Ü R K Ç E  

Y K S  H a z ı r l ı k  S a y ı s a l  D e r g i  /  S a y ı  1  5 

ÇÖZÜM 

Soru kökünde “en yakın” sözcüklerinin altı çizilmiş. Bu 

da seçenekler arasında yakınlıklar olabileceği anlamına 

geliyor. Dikkatli bir inceleme sonunda B’deki “seçmek” 

ve “ayırmak” sözcüklerinin birbirine en yakın sözcükler 

olduğu görülecektir. 

Cevap B’dir. 

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER 

Sözcükler kimi zaman da birbirlerinin karşıtı olan kav-

ramların adı olurlar. 

iyi - kötü çalışkan - tembel 

içeri - dışarı şişman - zayıf 

uzun - kısa güzel - çirkin 

 

 

 

Sözcüklerin olumlu ve olumsuz biçimleri karşıt 

anlamlı olarak değil, sözcüklerin olumlu ve 

olumsuzları olarak değerlendirilmelidir. 

sevinmek - sevinmemek (olumsuzu) 

sevinmek - üzülmek (karşıtı) 

faydalı - faydasız (olumsuzu) 

faydalı - zararlı (karşıtı) 

 

SESTEŞ (EŞSESLİ) SÖZCÜKLER 

Yazılışları, söylenişleri aynı olan sözcüklerdir. Yazılışları 

ve söylenişleri aynı olmakla birlikte, bu sözcüklerin 

anlam yönünden birbirleriyle hiçbir ilgisi yoktur. Çok 

anlamlılıkla, sesteşliğin birbirine karıştırılmaması gere-

kir. 

 Babamın yaşı geçti. 

 Gözünde yaş kalmadı. 

 Dün kıra gittik. 

 Sonunda bardağı kırdı. 

 

 

 

Yaralanan parmağı doktor sardı. 

Asmanın kolları tüm binayı sardı. 

Altı çizili sözcükler sesteş değildir; çünkü bun-

larda anlam bağıntısı kopmamıştır. 

 

YANSIMA KÖKENLİ SÖZCÜKLER 

Doğadaki seslerden türetilmiş sözcüklerdir. 

 çat  çatırtı 

 hav  havla(mak) 

 güm  gümle(mek) 

 tık  tıkırtı 

 hor  horla (mak) 

 şır  şırıltı 

SOMUT ve SOYUT ANLAMLI SÖZCÜKLER 

Somut Sözcükler: 

Beş duyudan biri veya birkaçı ile algılanabilen varlıkları 

karşılayan kavramlar somuttur.  

Ev, okul, bardak gibi. 
 

Soyut Sözcükler:  

Beş duyudan hiçbiriyle algılanamayan varlığını aklımızla 

kabul ettiğimiz kavramlar soyuttur.  

Mutluluk, sevgi, kıskançlık, aşk gibi. 

 

 

 

Somut anlamlı bazı sözcükler, anlam genişle-

mesiyle soyut bir anlam kazanabilir. 

Bu yol Erzurum’a gider. 

    somut 

Problemi bu yoldan çözün. 

                      soyut 
 

GENEL VE ÖZEL ANLAMLI SÖZCÜKLER 

Bazı sözcükler vardır ki, duyulduğunda  birden çok 

varlığı belleğimizde canlandırır. Örneğin, “ağaç” sözcü-

ğü her tür ağacı belleğimizde canlandırır: Meşe ağacı, 

erik ağacı gibi. Bu tür sözcüklere genel anlamlı sözcük-

ler denir. 

Bina, bitki canlı vb. 

Bazı sözcükler de vardır ki tek bir varlığın adıdır. Bu 

sözcüklere de özel anlamlı sözcükler denir.  

Ankara, alabalık, Serhan, serçe gibi. 

NİCELİK VE NİTELİK BİLDİREN SÖZCÜKLER 

Bir şeyin sayılabilen, ölçülebilen ya da azalıp çoğalabi-

len durumunu bildiren sözcüklere nicelik anlamlı sözcük-

ler denir. 

Birçok öğrenci bu sınava katılamadı. 

Ağustosta Adıyaman’da sekiz gün kaldık. 

Birinci cümledeki “birçok” sözcüğü belirsiz bir niceliği; 

ikinci cümlede bulunan “sekiz” sözcüğü de belirli bir 

niceliği dile getirmektedir. Dilimizde bazı sözcükler de 

bir kavramın veya nesnenin nasıl olduğunu, ne gibi 

özellikler taşıdığını anlatır. Böyle sözcüklere nitelik 

anlamlı sözcükler denir. 

Soğuk bir ilkbahar akşamı yola çıktık. 

Kırmızı kazak ona çok yakışıyor. 

altı çizili sözcükler nitelik bildirmektedir. 
 

 

 

Sözcükler cümledeki kullanımlarına göre hem 

nitel hem nicel olabilir. 

Büyük düşün, cesur ol!  Nitel 

Büyük bir odun parçası bulmalısın.  Nicel 
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SÖ Z  Ö BE K LE Rİ  

Birden fazla sözcüğü içine alan, anlamında ve yapısında 

bir bütünlük bulunan, bir bütün olarak değerlendirilen dil 

birliğidir. Söz öbekleri, birden fazla sözcükten oluşur; 

ancak tek bir kavramı karşılar. Yani, önemli olan, kav-

ramdır. Sözcük sayısı ne kadar çok olursa olsun ortada 

tek bir kavram vardır. Bu nedenlerle bu konuya “sözcük-

te anlam” bölümünde yer verilmiştir. 

 

Örnekler: 

Kardeşimin sınavı kazanması bana cesaret verdi.  

Olur olmaz insanları buraya çağırma. 

Her konuda bilir bilmez konuşur. 

Olayı uzun uzun anlattım. 

Demin buraya doğru geliyordu. 
 

 

 

 

Söz öbeği, ikilemeler ve deyimlerin dışında 

sıfat ve zarf öbeği olarak yaygın bir şekil 

almıştır: 

Dedem, akşamüzeri alışılmadık bir biçimde 

eve döndü. (Sıfat öbeği) 

Yazar romanlarında biçime önem vermediği 

için eleştiriliyor. (Zarf öbeği) 

 

 

 

 

Son yıllarda sözcükte anlam konusu, tek bir 

sözcüğün anlamını sorgulamaktan çıkıp 

sözcük gruplarının, sözlerin anlamını kav-

ramayı ölçen kalıplarla karşımıza çıkmakta-

dır. 2002, 2003, 2004 ve 2005 ÖSS soruları 

incelendiğinde bu durum çok net biçimde 

görülmektedir. Söz öbeği, sözcük grupları 

anlam olarak bir kavramı, bir durumu, bir 

ayrıntıyı karşılar ve çoğunlukla cümleden, 

mastarlarla bitmesiyle ayrılabilecek yapısal 

bir özellik taşır. Cümlede yargı, kip, kişi 

birliği, o söze özgü anlam özelliği esastır. 

Örneğin, “… Daha doğrusu kişilerin iç dün-

yalarındaki düğümleri iyi yakalıyor.” cümlesi, 

“Bu parçada, “kişilerin iç dünyalarındaki 

düğümleri iyi yakalamak” sözüyle anlatılmak 

istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

(2003 ÖSS) biçiminde soruya dönüştürül-

müştür. 

Bu  tip sorularda önemli olan altı çizili sözün 

anlamını iyi kavramaktadır. Bunun için de 

bu sözün içinde bulunduğu cümleyi, parçayı 

çok iyi okumak, ipuçlarını anahtar sözcükleri 

iyi belirlemek gerekir. Sadece altı çizili 

grubunu okuyarak soruyu cevaplamak test 

tekniği açısından sakıncalıdır. Çoğu zaman 

bu tutum doğru cevabı bulmayı engeller. 

 

Bir yazar şöyle diyor: “Sözcüklerin dediğini anlıyorum, 

bütün özelliklerini biliyorum, hepsinin tadına varıyorum; 

ama onları yan yana getirirken yeni çağrışımlar yaratmı-

yorum.” 

Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-

ğıdakilerden hangisidir? 
 

A) Çok kullanılan sözcükleri yeğlememek 

B) Birbirinden kolayca ayıramamak 

C) Yerleşik kullanımların dışına çıkamamak 

D) Aralarında anlam ilişkisi kuramamak 

E) Yapıtın içeriğine göre biçimlendirememek 

ÇÖZÜM 

Sözcüklerin özelliklerini bildiğini, tadına vardığını, söz-

cükleri yan yana getirirken “yeni çağrışımlar yaratama-

dığını” söyleyen yazar; var olan, yerleşik kullanımların 

dışına çıkamadığını belirtmektedir.  

Cevap C’dir. 

 

 

 

Atasözleri ve özdeyişler konusu da bu bölümde 

işlenecektir. Aslında bu konu, cümle konusunu 

ilgilendirir; ama atasözleri ile deyimlerin çoğu 

kez karıştırılması, konunun bu bölümde ince-

lenmesini gerekli kılmıştır. 

İKİLEMELER 

Anlatımı daha etkili kılmak amacıyla, iki sözcüğün bi-

çimce ya da anlamca oluşturduğu öbeğe ikileme denir.  

YAPILIŞLARI BAKIMINDAN İKİLEMELER 

 Aynı sözcüğün tekrarıyla yapılanlar: 

 Anlamlı sözcüklerle yapılanlar: 

 Deste deste (para), bukle bukle (saçlar), çanak 

çanak (yoğurt), koşa koşa (gelmek), ... 

 Yansımaların yinelenmesiyle yapılanlar: 

 Şangır şangır (dökülmek), fokur fokur (kaynamak), 

şırıl şırıl (akmak) ... 

 Eş ya da yakın anlamlı sözcüklerle yapılanlar: 

 Kılık kıyafet, deli divane, sorgu sual, yalan yanlış, eş 

dost, yer yurt, açık seçik, ... 

 Karşıt anlamlı sözcüklerle yapılanlar: 

 İyi kötü, az çok, ileri geri, er geç, dost düşman, içli 

dışlı, ... 

 Biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerle yapılan-

lar: 

 Yakıştırmalar: Çoluk çocuk, eski püskü, yırtık pırtık, 

ufak tefek, eğri büğrü,... 

ÖRNEK ÖSS - 2005  
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 Uydurmalar: Kitap mitap, dolar molar, şaka maka, 

sıra mıra, oyun moyun, ... 

 İkisi de anlamsız sözcüklerle yapılanlar: 

 abuk subuk (konuşmalar), abur cubur (yemek), eciş 

bücüş (adam), ıvır zıvır (şeyler), ... 

 İlgili ya da uyaklı sözcüklerle yapılanlar: 

 Etli butlu, kanlı canlı, ... 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi oluştu-

ran sözcükler tek başlarına kullanılamaz? 
 

A)  Yalan yanlış bilgilerle doğru bir karar veremezsin. 

B) Karşıdan, güçlü kuvvetli görünüyordu. 

C) İngilizceyi şöyle böyle bilir. 

D) Aradan aşağı yukarı on yıl geçti. 

E) Mırın kırın etme de olanları anlat.  

 

ÇÖZÜM 

A,B,C,D seçeneklerindeki ikilemeler sırasıyla: 

Yalan yanlış, güçlü kuvvetli, şöyle böyle, aşağı yuka-

rı’dır.  

Bu ikilemeleri oluşturan sözcükler, hem birlikte hem de 

tek başlarına belli bir anlama sahiptir. E seçeneğinde 

yer alan “mırın kırın” ikilemesini oluşturan sözcüklerin 

tek başlarına bir anlamları yoktur.  

Cevap E’dir. 

 

 

ANLAMLARI BAKIMINDAN İKİLEMELER 

 Anlamı pekiştirir: 

 Kara kara (gözler), demet demet (güller), salkım 

salkım (üzümler), ... 

 Anlamı çoğaltır: 

 Tabak tabak yemek yedi. 

 Kucak kucak çiçek topladı. 

 Ortalama, ikisinin ortası anlamı katar: 

 Şimdi iyi kötü bir arabam olsun isterdim. 

 Abartma anlamı katar: 

 O yöreyi adım adım dolaştık. 

 Zorlukla, güçlükle anlamı katar: 

 Ay sonunu zar zor getirebildik. 

 Kesinlik anlamı katar: 

 Bu iş er geç bitecek.  

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme cümleye 

“zorlukla” anlamı katmıştır? 
 

A)  Gece gündüz demeden çalışıyordu. 

B) Çamurlara bata çıka yürüdük. 

C) Yaptığı yanlışı er geç anlayacak.  

D) Bu işte onun da az çok payı var.  

E) Olan oldu, artık üzülme. 

 

 

ÇÖZÜM 

B seçeneğindeki “bata çıka” ikilemesi cümleye “zorlukla” 

anlamı katmıştır. Diğer seçeneklerdeki ikilemelerde bu 

anlamla karşılaşmamaktayız. 

Cevap B’dir. 

 

 

İkilemelerin Özellikleri: 

 İkilemelerin arasına hiçbir noktalama işareti konmaz. 

 Cümle içinde gereksiz kullanılan aynı anlamı taşıyan 

sözcüklerle ikilemelerin birbirine karıştırılmaması ge-

rekir. İkilemeler, cümlenin anlamını pekiştirip, güç-

lendirirken; gereksiz yere kullanılan sözcükler, anla-

tım bozukluğuna sebep olur: 

 

 “Sana, saygı ve hürmetlerini bildirdi.” 

 altı çizili sözcükler aynı anlamı taşıdıklarından bir 

arada kullanılmaları gereksizdir. 

 “mi” soru takısı ve “de” bağlacıyla pekiştirme göre-

viyle ikileme yapılabilir: 

 Kaba mı kaba bir adamdı. 

 Ev de ev diye tutturdu. 

 Gelmem de gelmem diye diretti. 

 İkilemeler parçalanamaz ve bütün halinde cümlenin 

öğesi olurlar. 

 Uslu uslu     oturuyordu. 

 z. tümleci      yüklem 

 Yalan yanlış bilgiler kimseyi başarıya ulaştıramaz. 

  Özne yüklem 
 

 İkilemelerin arasına “-i, -e, -de, -den” çekim ekleri 

gelebilir. 

 Elde avuçta ne varsa kaybetti. 

 Ağlaya ağlaya evin yolunu tuttu. 

 Kavga ettiği komşusuyla otobüste göz göze geldiler. 

 Evi baştan başa döşetmiş, içi rahat etmişti. 
 

ÖRNEK ÖSS - 1995 

ÖRNEK ÖSS - 1995 
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DEYİMLER 

Çekici bir anlatım özelliği taşıyan ve çoğunun gerçek 

anlamından ayrı bir anlamı bulunan kalıplaşmış sözcük 

topluluklarına deyim denir. Deyimlerde hem biçim hem 

de kavram özellikleri bulunur. 
 

 

DEYİMLERİN BİÇİM ÖZELLİKLERİ 

 Deyimler de atasözleri gibi, kısa ve özlü anlatım 

araçlarıdır. 

 İşi yokuşa sürmek: Bir işin yapılmaması için çeşitli 

bahanelerle güçlükler çıkarmak. 

 Hapı yutmak: Çok kötü bir duruma düşmek, olumsuz 

bir durumla karşı karşıya kalmak.  

 İt ite buyurur, it de kuyruğuna: Çalışmaktan, iş yap-

maktan hoşlanmayanların, verilen işin yapılması için 

bir başkasını görevlendirmeleri. 

 

 

 Deyimler, atasözleri gibi, kalıplaşmış sözlerdir. 

Bir deyimin sözcükleri değiştirilip yerine, aynı 

anlamda da olsa, başka sözcükler getirilemez ve 

deyimin sözdizimi bozulamaz. Deyimden hiçbir 

sözcük de çıkarılamaz.  

 Atı alan Üsküdar’ı geçti.  (Doğru) 

 Atı alan Çankaya’yı geçti. (Yanlış) 

 Hık demiş burnundan düşmüş. (Doğru) 

 Hık demiş gözünden düşmüş. (Yanlış) 

 Kuş beyinli (Doğru) 

 Civciv beyinli (Yanlış) 
 
 
 

 Deyimler en az iki sözcükle kurulur ve biçim 

bakımından ikiye ayrılabilir: 

 Söz öbeği durumundaki deyimler: 

 Küçük düşmek, kuyruk sallamak, işi sıkı tutmak, it 

canlı, işi sarpa sarmak, hesaba çekmek, gönlünü 

kaptırmak, ... 

 Cümle durumundaki deyimler: 

 Hangi dağda kurt öldü. 

 Hangi taş büyükse başını ona vur. 

 Haline bakmaz Hasan Dağına oduna gider. 

  İki gözüm önüme aksın. 

 İpiyle kuyuya inilmez. 

 Kambersiz düğün olmaz... 

 Örneklerde görüldüğü gibi bu tür deyimler bir kav-

ramı bir durumu anlatmak için değil başlı başına bir 

yargıyı anlatmak için kullanılır ve bir cümle niteliği 

taşır. 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yerinde kullanıl-

mamış bir deyim vardır? 
 

A)  Kadın, durmadan ağlıyor, bir yandan da “İçim yanı-

yor dostlar!” diye bağırıyordu.  

B) Olay yerinde, herkes telaş içindeyken o kılını bile 

kıpırdatmıyordu. 

C) Odacı Halil Efendi, yeni müdür için: “Canı tez birine 

benziyor.” dedi. 

D) Ev sahibi, konuklarına bakıp: “Bu ne şıklık böyle!” 

deyince Ayşe üstüne alındı.  

E) Görüşüne başvurduğum herkes, onun sözünün eri 

bir kişi olduğunu söylüyordu.  

 

 

ÇÖZÜM 

A seçeneğinde içi yanmak  büyük üzüntü duymak 

B seçeneğinde kılını kıpırdatmamak  en küçük bir 

davranışta bulunmamak, ilgisiz kalmak 

C seçeneğinde canı tez = tez canlı  aceleci 

E seçeneğinde sözünün eri olmak = sözünde durmak  

verdiği sözden dönmemek, sözünü yerine getirmek.  

Bu deyimler yerinde kullanılmıştır. Oysa D seçeneğinde 

yer alan “üstüne almak” deyiminin anlamı “alınmak, 

kendine karşı yapılıyor sanmak”tır. Cümlenin anlamına 

uymamıştır. 

Cevap D’dir. 
 

 

 

 

 

DEYİMLERİN KAVRAM (ANLAM) ÖZELLİKLERİ 

 Gerçek anlamlı deyimler: 

 “İyi gün dostu, özrü kabahatinden büyük, yükte hafif 

pahada ağır, dosta düşmana karşı, canı sağ olsun..” 

 Mecaz anlamlı deyimler: 

 “dalına basmak, etekleri tutuşmak, dereyi görmeden 

paçaları sıvamak, ayıkla pirincin taşını, ödü patla-

mak, kafasını taştan taşa vurmamak ...” 

 Yakın anlamlı deyimler: 

 “kılı kırk yarmak / ince eleyip sık dokumak, etekleri 

tutuşmak / eli ayağı dolaşmak, göz kırpmamak / gö-

züne uyku girmemek…” 
 

 Karşıt anlamlı deyimler: 

 “gözü yememek / gözü kesmek, üstüne gül kokla-

mamak / gözü dışarıda…” 
 

ÖRNEK ÖSS - 1996 
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 I. Hasta sabaha kadar gözünü kırpmamıştı.  

 II. Dün akşam geç yattığından uykusunu alamamıştı.  

 III. Uykum gelmesin diye sık sık yüzümü yıkadım. 

 IV. Uykusunun ağır olduğunu herkes bilirdi. 

 V. Dünkü tartışma yüzünden bütün gece gözüme uyku 

girmedi. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerindeki deyimler an-

lamca birbirine yakındır? 
 

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

D) III ve IV E) IV ve V 

ÇÖZÜM 

I. cümledeki “gözünü kırpmamak” deyimi ile V. cümle-

deki “ gözüne uyku girmemek” deyiminin anlamı “uyu-

mamak” tır.  

Cevap A’dır. 

 

 

Deyimler cümle içinde kullanılabilir. Atasözleri 

ise hüküm bildiren kelime grupları olduğu için 

cümle aralarında kullanılabilir. 

 

 

 

Bir sözcüğün yinelenmesiyle oluşan ikilemeler 

deyim kabul edilmez: Bol bol, hızlı hızlı, didik 

didik, gürül gürül... gibi. Ancak kimi ikilemeler, 

bir eylemle birleşerek deyim içinde yer alabilir:  

Cana can katmak, cart curt etmek, bucak bu-

cak kaçmak, göz göze gelmek, el ele vermek... 

gibi. 

 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim, 

açıklamasıyla birlikte verilmiştir? 
 

A)  Arkadaşını gözüm ısırıyor; daha önce bir yerde 

görmüş gibiyim. 

B) O her zaman böyledir; hep işin kolayına kaçar. 

C) Dün akşam, yolculuk heyecanından olacak, gözüme 

uyku girmedi.  

D) Çocuklarının para sıkıntısı çekmesini istemez; onla-

ra bol harçlık verirdi. 

E) O olayı düşündükçe, tüylerim diken diken oluyor.  

ÇÖZÜM 

A’da yer alan “gözüm ısırıyor” sözcük öbeği bir deyimdir. 

Anlamı “önceden görmüş gibiyim” demektir. Cümlede bu 

anlam verilmiştir.  

Cevap A’dır. 

 

 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, cümlede kullanı-

lan deyimin açıklaması yoktur? 
 

A)  Onu birden karşımda görünce çok şaşırdım, gözle-

rime inanamadım. 

B) Hazırlanan taslağı henüz iyice incelemedim, ona 

şöyle bir göz attım. 

C) Konuşmasında, dinleyicilerin ilgisini çekmeyen, konu 

dışı gereksiz şeyler söyledi, ağız kalabalığı etti. 

D) İşe başlamadan önce deneyimli kişilerin görüşlerini 

sormalı, onların fikrini almalısın. 

E) Bu konu üzerinde günlerce çalıştı, sonunda işin 

üstesinden geldi.  

ÇÖZÜM 

A Gözlerine inanamamak: Şaşırmak. 

B Göz atmak: İyice incelememek. 

C Ağız kalabalığı etmek: Gereksiz şeyler söylemek 

D Fikir almak: Tecrübeli kişilerden görüş sormak. 

E Üstesinden gelmek: Güç bir işi başarmak. 

E seçeneğindeki deyimin açıklaması yoktur. 

Cevap E’dir. 

 

ATASÖZLERİ 

Uzun gözlem ve deneyimlere dayanan, genel kural 

biçiminde kalıplaşmış özlü sözlere atasözü denir. Ata-

sözleri de deyimler gibi hem biçim hem de anlam yö-

nünden kalıplaşmıştır.  

Söyleyeni belli değildir ve ulusların ortak malı olmuştur. 

Yol gösteren, öğüt veren sözlerdir.  

 

Örnekler: 

El atına binen tez iner. 

El elin eşeğini türkü söyleyerek arar. 

Boş lakırdı karın doyurmaz. 

Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur.  

Deveye “Boynun eğri” demişler; “Nerem doğru ki?” 

demiş. 

ÖZELLİKLERİ 

 Atasözleri kalıplaşmış sözlerdir, atasözlerinin  

kalıbı bozulamaz: 

 Besle kargayı oysun gözünü. (Doğru) 

 Besle kartalı oysun gözünü. (Yanlış) 

 Kızını dövmeyen dizini döver. (Doğru) 

 Evladını dövmeyen dizini döver. (Yanlış) 

ÖRNEK ÖSS - 1993 

ÖRNEK ÖSS - 1992 ÖRNEK ÖSS - 1999 
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 Atasözleri, kısa ve özlü anlatıma sahiptir: 

 Vakit nakittir. 

 Ekmeyince biçilmez. 

 Atasözleri genellikle geniş zaman ya da emir 

kipinde çekimlenmiştir: 

 Bakarsan bağ; bakmazsan dağ olur. (Geniş zaman) 

 Ayağını yorganına göre uzat. (Emir)  

 Atasözleri öğüt verir, yol gösterir: 

 Sakla samanı gelir zamanı. 

 Bugünün işini yarına bırakma.  

 Atasözleri genellikle mecazlı söyleyişlerdir; 

ancak gerçek anlamlı atasözleri de vardır: 

 Dost ile ye, iç; alış veriş etme. (Gerçek anlamlı) 

 Bugünün işini yarına bırakma. (Gerçek anlamlı) 

 Ateş düştüğü yeri yakar. (Mecaz anlamlı) 

 Deveden büyük fil var. (Mecaz anlamlı) 
 

 

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde mecazlı bir söy-

leyiş yoktur? 
 

A)  Ayağını yorganına göre uzat. 

B) Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. 

C) Yuvarlanan taş yosun tutmaz. 

D) Son pişmanlık fayda vermez. 

E) Balık baştan kokar.  

ÇÖZÜM 

Mecazlı söyleyiş, bir sözü asıl anlamının dışında özel bir 

anlamla kullanmaktır. D seçeneğindeki tüm sözcükler 

gerçek anlamlarında kullanılmıştır.  

Cevap D’dir. 

 

 

ÖZDEYİŞLER 

Topluma tümüyle mal olmamış, genellikle söyleyeni 

bilinen özlü sözlerdir. Kimi özdeyişler öğüt verdiği için 

atasözüne benzer; ancak bunlar kalıplaşma özelliği 

göstermezler. 

Örnekler: 

İlk önce en iyi kitapları okuyun. Sonra, zamanınızın 

kalmadığını fark edeceksiniz. 

Henry David Thoreau 

Öç almayı düşünerek bekleyen kişi yalnızca kendi yara-

larını derinleştirir. Eğer vazgeçerse yaraları iyileşir.  

Francis Bacon 

Fazla elbiseler vücudun rahat hareket etmesini, fazla 

servet ruhun hareket etmesini engeller.  

Demosthenes 

İnsanlara şiddet kullanarak boyun eğdirmek, adaletle 

hiçbir zaman bağdaşmaz.  

Blaise Pascal 

 

 

 

Ünlü bir bilgin şöyle diyor: “Eğer işiniz doğruyu tanımla-

maksa süslemeyi başkalarına bırakın.”  

Burada sözü edilen özdeyişle anlatılmak istenene en 

yakın açıklama aşağıdakilerden hangisidir? 
 

A)  Yinelemelerden kaçınma. 

B) Sonuçları özet olarak verme.  

C) Anlaşılır bir dil kullanma. 

D) Anlatımda yalınlığa önem verme. 

E) Olumluyu da olumsuzu da belirtme. 

 

ÇÖZÜM 

Cümlede geçen özdeyişte asıl vurgu, doğrunun yalın bir 

anlatımla verilmesidir. Doğru söylemeyi amaç edinmiş 

kişi için anlatımın yalınlığı birinci planda gelir. 

Cevap D’dir. 
 

 

 

ÖSS son yıllarda, sıfat tamlaması, isim tamla-

ması, isim-fiil grubu gibi söz öbeklerinin cümle-

ye / parçaya kattığı anlam sorularını da sıkça 

sormaktadır. 
 

 

 

 

Ardahan Kalesi’nin yanı başındaki bu eski mahalle, 

kentin tarihsel çekirdeğini oluşturuyor. 

Bu cümledeki “kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak” 

sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-

dir? 
 

A) Güzelliğiyle herkesi etkilemek 

B) Örnek bir mimarlık ürünü olmak 

C) Yeniliğinden hiçbir şey yitirmemek 

D) Çok amaçlı bir nitelik taşımak 

E) Geçmişe kaynaklık etmek 

 

ÇÖZÜM 

“Ardahan Kalesi’nin yanındaki çeşme…” cümlesinde 

“kentin tarihsel çekirdeğini oluşturmak” sözüyle kentteki 

tarihi yapının bu çeşmeyle algılandığı belirtilmiştir. Bu 

çeşme geçmişle bağ oluşturduğundan “geçmişe kaynak-

lık ettiği” anlatılmak istenmiştir. 

Cevap E’dir. 

ÖRNEK ÖSS - 2004 

ÖRNEK ÖSS - 1998 

ÖRNEK  
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1. Aşağıdakilerin hangisinde “bozmak” sözcüğü-
nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamakta-
dır? 

 

 Anlam  Kullanım 

A) Bir şeyi kendisin-
den beklenilen işi 
yapmayacak du-
ruma getirmek 

Bu iki radyo istasyonu 
birbirini bozuyor. 

B) Bir yerin, bir şeyin 
düzenini karıştır-
mak 

 Hiç kimse bizim ara-
mızı bozmaya yel-
tenmesin. 

C) Büyük parayı ufak 
birimlere ayırmak 

 Şu on milyonu bozar 
mısınız? 

D) Geçersiz bir duru-
ma getirmek 

 Eğer nişanı bozduysa 
yazıklar olsun. 

E) Bozguna uğratmak, 
yenmek 

 Bağları bozmanın za-
manı geldi. 

 

 

 

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı 
bir söyleyiş yoktur? 

 

A) Kurt kocayınca köpeğin maskarası olur. 

B) Eskisi olmayanın yenisi olmaz. 

C) Dokuz at bir kazığa bağlanmaz. 

D) Et tırnaktan ayrılmaz. 

E) Kılıç kınını kesmez. 

 
 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikilemeyi 

oluşturan sözcükler, tek başlarına kullanıla-
maz? 

 

A) Kapı kapı dolaşıp yardım topladılar. 

B) Hiçbir zaman mala mülke önem vermedim. 

C) Bu aralar sesiniz sedanız çıkmıyor. 

D) İrili ufaklı birçok tepe var Anadolu’da. 

E) Ivır zıvır işlerle zaman harcıyorsun. 

 

 

 

 

4. – Yağmur iki saat sonra durdu. 

 – Kapının önünde saatlerce durdum. 

 – Tek başına bu evde nasıl duruyor? 

 – Saatim durmuş, tamir ettirmeliyim. 

 Aşağıdakilerden hangisi “durmak” sözcüğünün 
bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri de-
ğildir? 

 

 A) Kesilmek B) Beklemek 

 C) Bulunmak D) Çalışmamak 

 E) Var olmak 

5. Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük 
mecaz anlamda kullanılmamıştır? 

 

A) Aramızdaki bağları koparmayın. 

B) Ayakkabısının burnuyla izmariti ezdi. 

C) Böyle küçük şeyler için gönül koymayın. 

D) Düşünce dünyamıza yeni pencereler açmıştı. 

E) Hayatımı başka bir çizgide sürdüreceğim. 

 

 

 

 

 

 

6. I. Çocuk taştan taşa sıçrayarak gitti. 

 II. Koşarken üzerime çamur sıçradı. 

 III. Yangın yan daireye de sıçradı. 

 IV. Yanağımdaki sivilce alnıma sıçradı. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen 
“sıçramak” sözcüğü hangi ikisinde aynı anlam-
da kullanılmıştır? 

 

 A) l. ve ll. B) l. ve lV. C) ll. ve lll. 

 D) ll. ve lV. E) lll. ve lV. 

 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama 
yapılmamıştır? 

 

A) Yavru vatan kültür ve sanat bakımından pek 
gelişememiş. 

B) Turizm hâlâ bacasız sanayi olarak görülüyor. 

C) Fenerbahçe’nin file bekçisi üç şutun gol olma-
sını engelledi. 

D) Meşin yuvarlak iki kez ağlarla buluştu. 

E) Pembe panjurlu bir evi vardı. 

 

 

 

 

 

 

8. I. Masayı toplayalım, ben sonra kahve pişire-
yim. 

 II. Küçük kız elleriyle saçlarını topladı, saçına 
minik tokalar taktı. 

 III. Bir sene içinde epey servet toplamış. 

 IV. Annesi çocuğa yatağını topla, diye bağırdı. 

 V. Borcu için hepimizin maaşını toplasa da yet-
mez. 

 “Toplamak” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin 
hangi ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır? 

 

 A) l. ve V. B) l. ve lV. C) ll. ve lll. 

 D) ll. ve V. E) lll. ve lV. 

Ç Ö Z Ü M L Ü  T E S T  
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9. Aşağıdakilerin hangisinde “kesmek” sözcüğü-
nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamakta-
dır? 

 

 Anlam  Kullanım 

A) Bıçak, makas gibi 
bir araçla bir şeyi 
ikiye ayırmak 

Bu ipi hemen kesin. 

B) Geçişi önlemek  Bu konuyu böyle 
kesip yarıda bıraka-
mazsın. 

C) Azaltmak, güçleş-
tirmek 

 Rüzgâr geminin hızını 
kesiyor. 

D) Belirtmek, karar-
laştırmak 

 Bu işin gününü henüz 
kesmedik. 

E) Başını gövdesin-
den ayırmak, 
boğazlamak 

 Ben koyun kesemem. 

 
 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur? 
 

A) Bu bestenin notaları hepsinden farklı bir özel-
likteydi. 

B) Dünyaca ünlü markalar reklamlarını yapmaya 
çalışıyordu. 

C) O dönemde şair, hece ölçüsünü kullanarak şiir 
yazmış. 

D) Roman en uzun edebi türdür. 

E) Dün dişime kanal tedavisi yaptırdım. 

 

 

 

11. İnsanlığın ortak dili müzik, beraberinde yaşam 
sevinci getirmesine karşın, bestecilerine çoğu za-
man doğum sancıları da çektirmiştir. Çünkü güzel 
sözleri bir araya getirmek kolay değildir. 

 Bu parçada geçen “doğum sancıları çektirmek” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Benzeri görülmemiş sözler oluşturmak 

B) Farklı yaratılar ortaya koymak 

C) Güzel sözler bulmak için çok sıkıntı çekmek 

D) İsteksiz bir şekilde çalışmak 

E) Müziğe orijinal bir ses katmak 

 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki ikileme 
cümleye “yaklaşık olarak” anlamı katmıştır? 

 

A) Onun yalan söylediğini az çok sen de biliyor-
sun. 

B) Soruların hepsini aşağı yukarı doğru cevapla-
dım. 

C) İki saat geçti ve ben doğru dürüst hiçbir iş ya-
pamadım. 

D) Hiç durmadan, gece gündüz çalışıyordum. 

E) Fırtına yavaş yavaş buraya yaklaşıyordu. 

13. (l) Uzun yıllar geçmişti ve ben öğretmen olmuş-
tum. (ll) Öğretmen olur olmaz doğduğum yere, ya-
ni köyüme gittim. (lll) Herkes beni sevgiyle karşıla-
dı. (lV) Yani köyüm beni bağrına basmıştı. (V) 
Oradaki ortamı görünce yaşamın anlamını daha iyi 
kavradım. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden 
hangisinde ad aktarması yapılmıştır? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

 

 
 

 

14. Mutluluğu yakalamak çok zor değil. Çok katı kural-
ları yok hayatın ve mutluluğun… Yeter ki bilinçli 
olsun kişi, ne istediğini bilsin ve tek boyutlu yaşa-
masın. 

 Yukarıda parçada geçen “tek boyutlu yaşamak” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Hayatın farklı açılarını yakalayabilmek 

B) Hayata değişik pencereler açmak 

C) Hayatı bir yönüyle ele almak 

D) Sadece kendi düşüncesine önem vermek 

E) Hayatla bağını koparmak 

 
 

 

 

15. (l) Yeşilin bin bir tonunun iç içe geçtiği bir ormanlık 
alan… (ll) Çiçeklerin etrafa saçtığı baş döndürücü 
güzellikteki kokular… (lll) Bir anda başlayan yan-
gın ve yangının saçtığı kızıl alevler… (lV) Kuşların 
acı çığlıklarıyla birlikte yanıp kül olan bir cennet… 
(V) Oysa burası insan eliyle oluşturulamayacak 
kadar mükemmel bir dünyaydı. 

 Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden 
hangisinde bir duyuya ait özellik başka bir du-
yuya aktarılmıştır? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

 

 

 

16. Şafaklar sarmadan dağları 
   l 

 Işıklarla sular tutuşmadan 
   ll 

 Ağları çek, ağları 
   lll 

 Zamanı ezerek 
   lV 

 Dolsun kayıklarımız 
 

 Pul pul yanan balıklarıyla 
  V 

 Yukarıda geçen sözcüklerden hangisi mecaz 
anlamıyla kullanılmamıştır? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 
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1. E seçeneğinde verilen bozguna uğratmak, yenmek 
anlamını, cümlede kullanılan anlamda göreme-
mekteyiz. Cümlede “bağları bozmak” sözcüğü ol-
muş üzümleri toplamak anlamında kullanılmıştır. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

2. B seçeneğinde geçen atasözünü mecaz anlamda 
düşünemeyiz. Çünkü her nesnenin, şeyin eskisi 
olabileceği gibi yenisi de olabilir. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

3. E seçeneğinde geçen “ıvır zıvır” ikilemesindeki 
sözcükler tek başlarına kullanılamaz; ancak birlikte 
kullanıldıklarında anlamlıdırlar. 

Cevap E’dir. 

 

 

 

4. Yağmur iki saat sonra durdu (kesilmek)  

 Kapının önünde saatlerce durdum (Beklemek)  

 Tek başına bu evde nasıl duruyor. (Bulunmak) 

 Saatim durmuş, tamir ettirmeliyim ( Çalışmamak) 

 Cümlelerde “var olmak” anlamını veren “durmak” 
sözcüğü kullanılmamıştır. 

Cevap E’dir. 

 

 

5. B seçeneğinde geçen “ayakkabının burnu” ifade-
sindeki “burnu” sözcüğü yan anlamıyla kullanılmış-
tır. 

Cevap B’dir. 

 

 

6. “Sıçramak” sözcüğü III. ve IV. cümlelerde yayıl-
mak anlamında kullanılmıştır. 

Cevap E’dir. 

 

 

7. A  Yavru vatan  Kıbrıs 

 B  Bacasız sanayi  Turizm 

 C  File bekçisi  Kaleci 

 D  Meşin yuvarlak  Top 

 E seçeneğinde dolaylama yoktur. 

 Cevap E’dir. 

 

 

 

8. I. ve IV. cümlelerde “toplamak” sözcüğü düzenle-
mek anlamında kullanılmıştır. 

Cevap B’dir. 

9. B seçeneğinde geçen “geçişini önlemek” anlamını, 
cümlede kullanılan anlamda görmemekteyiz. Cüm-
lede konuyu bitirmek anlamı kullanılmıştır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

10. A  nota  müzik 

 C  hece ölçüsü  edebiyat 

 D  roman  edebiyat 

 E  kanal tedavisi  tıp 

 B seçeneğinde terim anlamlı herhangi bir sözcük 
yoktur. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

11. Parçada geçen “doğum sancıları çektirmek” sö-
züyle güzel sözler bulmak için sıkıntı çekmek anla-
tılmak istenmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

12. B seçeneğinde geçen aşağı yukarı ikilemesi “yak-
laşık olarak” anlamını taşımaktadır. 

Cevap B’dir. 

 

 

 

13. IV. cümlede “Köyüm beni bağrına basmıştı.” İfa-
desinde, mecaz-ı mürsel vardır. Çünkü “köy” söz-
cüğüyle köy değil köydeki insanlar anlatılmak is-
tenmiştir. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

 

14. Parçada geçen “tek boyutlu yaşamak” sözüyle 
yaşama tek bir açıdan, tek bir pencereden bakmak 
anlatılmak istenmiştir. 

Cevap C’dir. 

 

 

 

15. IV. cümlede geçen “acı çığlık” ifadesinde duyular 
arası aktarma söz konusudur. “Acı” sözcüğü tatma 
duyusuna aitken “acı çığlık” ifadesiyle duyma, 
işitme duyusuna aktarılmıştır. 

Cevap D’dir. 

 

 

 

16. III. numaralı “çek” sözcüğü gerçek anlamında 
kullanılmıştır. 

 

Cevap C’dir. 

Ç Ö Z Ü M L E R  
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1. “Dün yaşanan fırtına hiç kimseye göz açtırmadı.”  

 cümlesinde geçen deyimin cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

 

A) Başına gelen bunca şeyden ders alır sandık. 

B) Kimseyi dinlemiyor, canının istediğini alıyordu. 

C) Soru sormamıza fırsat vermeden çekip gitti. 

D) Neyse ki sınavda aynı hataya düşmedim. 

E) Çok az yemesine rağmen zayıflayamıyordu. 

 

 

 

 

 

 

 

2. “Şirketin durumu iyi görünüyor.” cümlesinde “iyi” 
yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cüm-
le eskisine karşıt bir anlam kazanır? 

 

 A) vasat B) durgun C) kötü 

 D) güzel E) olumlu 

 

 

 

 

 

 

 

3. I. İlk on bir, son dakikada açıklandı. 

 II. Satırlar çok yakın, onları arala. 

 III. Ben bir buçuk İskenderle doymam. 

 IV. Bu mahallede kiralar oldukça yüksek. 

 V. Seninle birlikte iki tabak da ben yedim. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de mecaz-ı mürsel (ad aktarması) yoktur? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden 
hangisi, kuruluşu yönünden diğerlerinden fark-
lıdır? 

 

A) Bata çıka burada ilerlemeye çalışıyoruz. 

B) Aynı yerlere gide gele usandım. 

C) Evsiz barksız kaldık öylece. 

D) Büyük küçük herkes aramızdaydı. 

E) Gece gündüz demeden çalışıyor. 

 

5. (l) Onun yırtık davranışları hepimizi etkiliyordu. (ll) 
Patronla olan kavgaları bize de olumsuz yansıyor-
du. (lll) İyi insan maskesi takmaya çalışan bir hali 
vardı. (lV) Tabii kimse bu numarayı yutmamıştı. 
(V) Arkadaşlar ve ben onunla gerekmedikçe hiç 
konuşmuyorduk. 

 Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisin-
de mecaz (değişmece) anlamlı bir sözcük kul-
lanılmamıştır? 

 

 A) l. B) ll. C) lll. D) lV. E) V. 

 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 
sözcük yoktur? 

 

A) Müzik, insanı dinlendirebiliyorsa güzeldir. 

B) Hicaz makamında bir şarkı dinleyelim. 

C) Bu şarkı Itri tarafından bestelenmiş. 

D) Şarkı üç kıtadan meydana gelmiş. 

E) Edebiyatımızdaki nazım şekillerinden biri de 
şarkıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Beni anlamaya kalkmayın; çünkü derinliğimde bo-
ğulabilirsiniz. 

 Bu cümlede geçen altı çizili sözle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A) Çok fazla bilgisi bulunma 

B) Bilgi yoğunluğuna ulaşamama 

C) Bilgileri keşfetme 

D) Bilgiyi yok sayma 

E) Yanlış bilgiler içerme 

 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde “Evin kaba işleri bitti.” 
cümlesindeki “kaba” sözcüğünün zıt anlamlısı 
olan bir sözcük kullanılmıştır? 

 

A) Sert davranışlarıyla herkesi kendinden uzak-
laştırdı. 

B) Bu mücevherler ince bir işçilik ister. 

C) Yumuşak huylu insanlarla daha iyi anlaşırım. 

D) Sözlerinde ince bir espri gizliydi. 

E) Yerdeki yumuşak halılar bize rahatlık veriyor. 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  1  
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayak” sözcü-
ğü deyim içinde yer almamıştır? 

 

A) Güler yüzlü ol da müşterinin ayağı alışsın. 

B) Mantomun üzerine ayağıyla bastı. 

C) Çocuk sınıfına bir türlü ayak uyduramadı. 

D) Hala ayak diriyorsun; ama okula gideceksin. 

E) Denizciler aylar sonra karaya ayak bastılar. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümleye 
“gizlice” anlamı katan bir söz vardır? 

 

A) Hiç zaman kaybetmeden göreve başladı. 

B) Kimseye belli etmeden kaçıp gitti. 

C) Bir anda her şey karmakarışık olmuştu. 

D) Birilerine yardım etmeden duramıyordu. 

E) Bu konuya biraz ilgisiz olduğunuzu düşünüyo-
rum. 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde, cümlede kullanılan 
deyimin açıklaması yoktur? 

 

A) O her zaman ayda kazandığını günde yiyor, 
hiç hesabını bilmiyor. 

B) Yazar bu eseriyle herkese dudak ısırttı, hepi-
miz hayran kaldık. 

C) Bu adam fukara babasıdır, yoksulları korur. 

D) Önce beni görmezlikten geldi, sonra tekrar dö-
nüp bana baktı. 

E) Olaydan sonra hepimiz geniş bir nefes aldık, 
rahatladık. 

 

 

 

 

 

12. Kitapları getirip önüne öylesine rafa dizdi. 

 Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıda-
kilerin hangisinde vardır? 

 

A) Her işini dikkatlice yapardı. 

B) Hiçbir şey düşünmeksizin öne atıldı. 

C) Gereksiz şeylerden uzak durur. 

D) Boş konuşmaları dinleyemem. 

E) İş başvurusu yapanlar gelişigüzel sıralanmıştı. 

 

13. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük 
genel anlamlıdır? 

 

A) On yılım Mimar Kemal Lisesi’nde geçti. 

B) Önce şu sorunu halledelim. 

C) Son romanında büyük kentte yaşanan olum-
suzlukları anlatıyor. 

D) Anı, sadece bir yaşam parçası değil aynı za-
manda bir gerçektir. 

E) Bahçenin ortasında küçük bir havuz vardı. 

 

 

 

 

14. I. En yakın zamanda ödemen üzere sana biraz 
borç verebilirim. 

 II. Kitabı ona iki gün sonra geri vermek üzere 
aldım. 

 III. Biraz önce söylendiği üzere bize güvenmi-
yorlar. 

 IV. Söylediğinizi yapmak üzereydim ki siz kararı-
nızı değiştirdiniz. 

 V. Başta sen olmak üzere hiçbiriniz bunu kabul 
etmediniz. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de “üzere” sözcüğü koşul anlamı katmıştır? 

 

 A) l. ve ll. B) l. ve lll. C) ll. ve lV. 

 D) ll. ve V. E) lll. ve V. 

 

 

 

 

15. Yeni insanlarla tanıştığımızda önce tedirginizdir. 
Çünkü bilemeyiz onun gül mü diken mi olduğunu. 
Onu doğru tanımak için her zaman mutlaka zama-
na ihtiyacımız vardır. 

 Yukarıdaki parçada geçen “gül mü diken mi” 
sözü ile anlatılan durum aşağıdakilerden han-
gisini içermez? 

 

 A) Kararsızlık B) Belirsizlik 

 C) Bilinmezlik D) Çekimserlik 

 E) Çekingenlik 

 

 

 

 

16. Her zaman kendimi diğer şairlerden farklı bulurum. 
Ben diğer şairler gibi hiçbir zaman ilham gelsin de 
şiir yazayım, diye düşünmedim. İlhamın sırtında 
gezerek şiirlerimi yazdım. 

 Yukarıdaki parçada geçen “ilhamın sırtında 
gezmek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

 

A) Ansızın gelen ilhamla şiir yazmak 

B) İlham olmadan şiir yazılamayacağını belirtmek 

C) Diğer şairlerden farklılığını vurgulamak 

D) Şiir yazmak için ilham beklememek 

E) Kendine bir ilham kaynağı oluşturmak 
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut bir 
sözcük soyut bir anlam kazanmıştır? 

 

A) Öğrencinin başarısının ardında aile sevgisi ya-
tıyor. 

B) Adamın kendine has, değişik bir havası vardı. 

C) İnsanlık yeni bir savaş tehlikesiyle karşı karşı-
yaydı. 

D) Burada doğa bir başka güzelliktedir. 

E) Zavallı kadının dertleri bitmek bilmiyordu. 

 

 

 
 

2. Babasından kalan büyük bir serveti vardı;…. geçi-
niyordu. 

 Bu cümle, aşağıdakilerden hangisiyle en uy-
gun biçimde tamamlanabilir? 

 

 A) zar zor B) kıt kanaat 

 C) az çok D) çok rahat 

 E) ezile büzüle 

 

 

 

3. I. Bu iş çok çok iki gün sürer. 

 II. Onunla hemen hemen hiç görüşmedik. 

 III. Gün geçtikçe onu özlüyorum. 

 IV. Bu duvarları boyamak en fazla bir haftamızı 
alır. 

 V. Hiç olmazsa beni bir kere ara. 

 Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi iki-
sindeki altı çizili sözcükler yakın anlamlıdır? 

 

 A) l. ve ll. B) l. ve lV. C) ll. ve lll. 

 D) ll. ve V. E) lV. ve V. 

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde “kırmak” sözcüğü-
nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamakta-
dır? 

 

 Anlam  Kullanım 

A) Vurarak veya eze-
rek parçalamak 

Bu bardakları kırma-
yın. 

B) Öldürmek, yok ol-
masına sebep ol-
mak 

 Fiyatları fazla kırarsa-
nız şirket batar. 

C) Gücünü, etkisini 
azaltmak 

 Karın, soğuğu kıraca-
ğını düşünüyorum. 

D) Daha iyi bir sonuç 
elde etmek 

 Yeni bir rekor kırmak 
için çalışıyorum. 

E) Birini gücendir-
mek, incitmek 

 Böyle davranarak 
beni kırmış oluyor-
sunuz. 

5. “Sokmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-

sinde “Hastaneye ziyaret saatleri dışında kimseyi 
sokmazlar.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmış-
tır? 

 

A) Satıcı poşete elmaların çürüklerini sokmuş. 

B) Ben konuşurken o araya saçma sapan sözler 
sokuyordu. 

C) Otların arasında bacağını yılan sokar. 

D) Bizi içeriye gizlice soktu ve kimseye görün-
mememiz gerektiğini söyledi. 

E) Beni hiç bilmediğim bir sokağa soktu ve ora-
daki mekanları gösterdi. 

 

 

 

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “burun” söz-
cüğü terim anlamında kullanılmıştır? 

 

A) Ayakkabının burnu aşınmıştı. 

B) Böyle burnu büyük insanlarla uğraşamam. 

C) Sinop burnu doğal bir liman görünümündedir. 

D) Her işe burnunu sokuyor. 

E) Sıcak havalarda bazen burnu kanıyor. 

 

 

 

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz-ı mür-
sel (ad aktarması) yoktur? 

 

A) Yaz zamanında bütün kentler denize taşınıyor. 

B) Gecikeceğini eve haber verdin mi? 

C) Bu odadakileri yan tarafa taşıdık. 

D) Öğretmen bu koca kitabı aklımda tutmamı is-
tedi. 

E) Müdürü görünce sınıf ayağa kalktı. 

 

 

 

 

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde “almak” sözcüğünün 
anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 

 

 Anlam  Kullanım 

A) Kendine ulaştır-
mak, iletilmek 

Fotoğraf makinesi ışık 
almış, film yanmış. 

B) Bürümek, sarmak, 
kaplamak 

 Dağ başını duman 
almış. 

C) Yanında bulundur-
mak 

 Şemsiyenizi yanınıza 
alırsanız iyi edersiniz. 

D) Temizlemek  Kanepenin altını sü-
pürgeyle al. 

E) Gidermek, yok et-
mek 

 İçine biraz su ekleyin, 
tuzunu alır. 

K O N U  T E K R A R  T E S T İ  2  
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9. Şiirlerinde özgünlüğü yakalamaya çalışan şair, bir 

avcı zekasının parıltısıyla en basit nesnelere yeni 
görüş boyutu getirir. 

 Bu cümlede geçen “yeni görüş boyutu getirmek” 
sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden 
hangisidir? 

 

A) Farklı bir açıdan yaklaşmak 

B) Olaylara kendi damgasını vurmak 

C) Yeni konuları eserlerinde işlemek 

D) Herkesin işlediği konulara yer vermek 

E) Sonucu düşünerek hareket etmek 

 

 

 

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili söz-
cük somut anlamlıdır? 

 

A) Uzanıverse gövdem, taşlara boydan boya 

B) Bir sırrı sürüklüyor terlikler  tıpır tıpır 

C) Aşklar uçup gitmiş olmalı bir yazla 

D) Gözlerin, gönlümde açan nergisler 

E) Ürkütür hayalinde uyuyan canavar 

 

 

 

 

 

 

11. “Ben ona her şeyi açık açık anlattım.” cümlesin-
deki “açık” sözcüğünün anlamca karşıtı aşağı-
dakilerden hangisinde vardır? 

 

A) Yarın pazar, her yer kapalı olur. 

B) Odasına girmek istedim; ama kapısı kapalıydı. 

C) Lütfen bu konuşmayı burada kapatalım. 

D) Nedense benimle üstü kapalı konuşmayı tercih 
etti. 

E) Kendini odaya kapatmış, dışarı çıkmıyordu. 

 

 

 

 

 

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde insana özgü bir 
nitelik doğaya aktarılmıştır? 

 

A) Görünmez iplerle bağlıydı gökyüzüne 

 Tan ağarırken atladı mavi uçuruma 

B) Uzaklarda suyun kaynağında sessizce 

 Savruluyordu kar saçlara, omuzlara 

C) Belki ılık bir nisan gecesi 

 Belki oğlunu kucaklayan mavi gözlü şair 

D) Evet bu topraklardı ışık sızmalarıyla 

 İlelebet aşağı yürüyen 

E) Ansızın babamı özlemek gibi bir şey 

 Anadolu ihtilalinin derdest ettiği Osmanlı’yı 

13. “Bu yazılar bir Türkiye gerçeğini ortaya koyuyor.” 
cümlesinde geçen altı çizili sözcük yerine aşa-
ğıdakilerden hangisi getirilemez? 

 

 A) yansıtmak B) vurgulamak 

 C) göstermek D) dile getirmek 

 E) etkilemek 

 

 

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 
sözcük kullanılmamıştır? 

 

A) Hayatınızdaki denklemleri çözmek zorundası-
nız. 

B) Bir üçgenin iç açılarının toplamı yüz seksen 
derecedir. 

C) Hicaz makamında bir şarkı dinledik. 

D) Ölçüsüz, kafiyesiz şiir olmaz. 

E) Psikolojide buna modelleme deniliyor. 

 

 

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “vurmak” 
sözcüğü “etkisi başka bir yere kadar uzamak” an-
lamında kullanılmıştır? 

 

A) Sinirlenen adam minicik çocuğa vurdukça vur-
du. 

B) En yakınım bildiğim beni fena vurdu. 

C) Ayaklarımın ağrısı bacaklarıma vurdu. 

D) Bu söz beni kalbimden vurdu. 

E) Onun bütün yaptıklarını yüzüne vurdum. 

 

 

 

 

16. Aşağıdakilerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü-
nün anlamıyla kullanımı birbirine uymamakta-
dır? 

 

 Anlam  Kullanım 

A) Sahiplik hakkını 
başkasına vermek 

Bütün mallarını Kızı-
lay’a bırakmış. 

B) Belli bir fiyata 
vermeyi kabul et-
mek 

 İstediğin malları dü-
şük fiyata sana bırakı-
rım. 

C) Hürriyetine ka-
vuşmasını sağ-
lamak 

 Öğretmen iki çocuğu 
sınıfta bıraktı. 

D) Devam etmemek, 
artık uğraşmamak 

 

 Bu yazarın son roma-
nını okumak için 
aldım; ama sıkılıp 
bıraktım. 

E) Bir işin sorumlulu-
ğunu başkasına 
bırakmak 

 İşten anlamıyorsanız 
işi ehline bırakın. 

 


