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SUNU
 Sevgili Öğrenciler

 Eğitim modelinin güncellendiği; biyolojik, dijital ve fiziksel çağa doğru ilerlediğimiz bu süreçte sınavların amaç 
değil araç olarak yapılandırılması söz konusu. Bu kapsamda “Liselere Giriş” ve diğer sınavlarda sizlerden sa-
dece soru çözmeniz değil; günlük hayatla ilişkilendirme, problem çözme, sorgulama, analiz etme gibi üst düzey 
bilişsel becerileri kullanmanız istenmektedir.

 Mozaik Yayınları olarak deneyimli ve fenomen kadromuzla soru bankalarımızı hazırlarken üst düzey bilişsel 
becerilerinizi geliştiren metin, tablo, grafik ve görsel anlama soruları merkezine alan bir yaklaşımı benimsedik. 
Bu doğrultuda kitabımızı tamamen kazanımlara uygun ve basitten karmaşığa doğru hazırladık.

 Mozaik Yayınları Soru Bankamızda Kazanım Testleri ve KDS (Konu Değerlendirme Sınavı) yer almakta-
dır.

 Kazanım Testlerimiz Milli Eğitim Bakanlığı programında yer alan kazanımların tamamını karşılayan, farklı çe-
şitlilikle ve yeteri kadar soru içeren bölümümüzdür. Bu bölümdeki temel amaç; her bir kazanımı temel düzeyden 
üst düzeye doğru hiyerarşik biçimde kavratmaktır.

 KDS (Konu Değerlendirme Sınavı) ise konu testlerinde özümsediğiniz kavram ve kazanımların iç içe geçtiği, 
birlikte analiz edildiği bölümdür. Bu bölümde; birden fazla kazanımın üst düzeyde daha bütüncül bir anlayışla 
harmanlandığı, LGS ve MEB örnek sorularıyla birebir uyumlu hâle getirildiği sorular bulunmaktadır. Bölümün 
temel amacı tüm kazanımların eksiksiz ve bir bütün olarak pekiştirilmesidir.

 Bu eserimizde öncelikle deneyimli yazarlarımıza, ayrıca kitabımıza soruları ile katkı sağlayan Emrullah 
GÜNDOĞDU, Melih ALGÖK, Hasan TUNÇEL, Volkan KESKİN ve Nuri ESENGİN’e ve kitabımızın kontrol 
sürecinde desteğini esirgemeyen Yeliz KARATAŞ ve Halime GÜNGÖR TURGUT’a ayrı ayrı teşekkür ederiz.

 Kitabımızın öğretmenlerimizin değerli emeklerine bir destek, öğrencilemizin değerli çalışmalarına bir kaynak 
olması umuduyla ...

          Abdulhamit EMEKLİ
               Mozaik Yayınları Koordinatörü
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SÖZCÜKTE ANLAM 1
Sözcükte Çok Anlamlılık - 1

1. 
Bir sözcüğün birden fazla anlam ifade etmesine 
“çok anlamlılık” denir.

Aşağıda “kaçmak” sözcüğünün bazı anlamları ve-
rilmiştir:

  • Hızla koşup bir yere saklanmak
  • Girmek
  • Benzemek

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“kaçmak” sözcüğü, verilen anlamların dışında 
başka bir anlamıyla kullanılmıştır?

A) Denize yüksekten atlayınca burnuna su kaçtı.

B) Derste öğretmen soru sorunca birden keyfi kaçtı.

C) Kırmızı boyayla boyadığı resmi, turuncuya kaç-
mış.

D) Saklambaç oynarken hızlıca koşup ağacın arka-
sına kaçmış.

2. Aşağıdakilerin hangisinde “düşmek” sözcüğü-
nün anlamıyla cümle içerisindeki kullanımı bir-
birine uymamaktadır?

Anlam Kullanım
A) Yere devrilmek                    Futbol oynarken topa 

basınca olduğu yere 
düştü.

B) Yağmak  Şehrin tepelerine yılın ilk 
karı düştü.

C) Aşırı ilgi göster-
mek

Son günlerde sınav için 
çok çalışınca yorgun 
düştü.

D) Eksilmek Kış gelince işleri yarı 
yarıya düştü.

3. 

“Tembel” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde 
bu karikatürdeki anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Midesi yediklerini hızlı sindirmiyor, metabolizma-
sı çok tembelmiş.

B) Pencerenin kolunu tembelliğinden bir türlü de-
ğiştirmedi.

C) Sınıfın en tembel öğrencisi yine kitabını getir-
memişti.

D) Sabahtan akşama kadar odasında tembellik ya-
pıyordu.

4. •    İlk zamanlar ayağını sıkan ayakkabı, bir haftada 
açıldı.

  • En sonunda sırrını anlatıp bana açıldı.
  • Sahilden bindiğimiz tekne denize açıldı.
  • Futbol oynarken yere düşünce eşofmanın dizi 

açıldı.

“Açılmak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki an-
lamlarının hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Kıyıdan uzaklaşmak

B) Yırtılmak

C) Bollaşmak

D) Gereken güce ulaşmak
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5.  

“Pişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde bu görseldeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yemeği kısık ateşte bir saat pişirdi.

B) Yaz sıcağı, tarlada çalışan işçileri pişirdi.

C) Ailesi yanında olmayınca armut piş ağzıma düş 
zamanı geçti.

D) Yaz tatillerinde babasının dükkânında çalışarak 
esnaflıkta pişti.

6. Aradan çok uzun zaman geçse bile öğrencilerimi 
görür görmez bilirim.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Bir iş yapmaya alışmış olmak

B) İnanmak

C) Tanımak, hatırlamak

D) Bir şeyi öğrenmiş olmak

7. Mutlu : Ali’nin okula geldiğini gördüm hatta onunla 
konuştuk.

Ayşe : Bir damla suyu bile boşa 
harcamamalıyız.

Selim : Hafta sonları spor yapıyor ne var ki bir 
türlü zayıflayamıyordu.

Merve : Ödevlerine dikkat eder hem de 
ödevlerini okuldan gelir gelmez yapar.

Öğrencilerin kurduğu bu cümlelerde geçen altı 
çizili sözcüklerin hangileri anlamca birbirine en 
yakındır?

A) Mutlu - Merve B) Ayşe - Selim 

C) Selim - Merve     D) Mutlu - Ayşe

8. I. Okulun merdivenlerinden üçer üçer indi.

 II. Kolundaki yaranın şişi indi.

 III. Manav tezgâhındaki sebze ve meyvelerin fiyatı 
inmiş.

 IV. Okulun önündeki durağa gelince otobüsten indi.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde “inmek” 
sözcüğü, aşağıda verilen anlamıyla kullanılma-
mıştır?

A) I. cümlede “yukarıdan aşağıya doğru gelmek” 
anlamında kullanılmıştır.

B) II. cümlede “küçülüp eski hâline dönmek” anla-
mında kullanılmıştır.

C) III. cümlede “sayısı azalmak” anlamında kulla-
nılmıştır.

D) IV. cümlede “bir taşıttan yere basmak” anlamın-
da kullanılmıştır.  
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3. Aşağıda “atmak” sözcüğünün anlamları ve bu anlamlarda kullanıldığı cümleler karışık olarak verilmiştir:

Anlam Kullanım

I. Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak M. Başka şehre taşınan arkadaşına mektup atmış.

II. Ertelemek  Z. Elindeki taşı bahçenin arkasına attı.

III. Göndermek K. Toplantıyı iki hafta sonraya attılar.

Buna göre kaç numaralı anlam, hangi harfle gösterilen cümle ile eşleştirilmelidir?

A)   I → M
 II → Z
III → K

B)   I → Z
 II → K
III → M

C)   I → M
 II → K
III → Z

D)   I → K
 II → Z
III → M

SÖZCÜKTE ANLAM
Sözcükte Çok Anlamlılık - 2

2
1. 

“Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde bu görseldeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Köyün kenarındaki dereden kocaman bir balık 
tutmuş.

B) Hastalanan öğrenciyi annesi gelene kadar okul-
da tuttular.

C) Kucağında tuttuğu oyuncak kamyonuyla parka 
gitti.

D) Verdiği sözü tutup sene sonunda iyi bir karne 
aldı.

2. 
Bir sözcüğün birden çok anlam ifade etmesine 
“çok anlamlılık” denilmektedir. 

Örneğin “göz” sözcüğünün sözlükte on üç farklı an-
lamı bulunmaktadır.

Buna göre,

 I. Dağın başına kar yağınca sonbaharın bittiğini 
anlarız.

 II. Başındaki şapkayı çıkarıp okula girdi.

 III. Cumhurbaşkanı devletin başıdır.

 IV. Aceleyle evden çıkarken başını kapıya çarptı.

“baş” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangi 
ikisinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I ve III.  B) I ve IV.

C) II ve III. D) II ve IV.



Sözcükte Çok Anlamlılık - 2

TEST

5. Sınıf Türkçe Soru Bankası
10

2

Mozaik Yayınları

5. Aşağıdakilerin hangisinde “bulmak” sözcüğü-
nün anlamıyla cümle içerisindeki kullanımı bir-
birine uymamaktadır?

Anlam Cümle
A) Kaybedilen bir 

şeyi yeniden ele 
geçirmek

Kaybettiğim kalemi çan-
tamın içerisinde buldum.

B) İcat etmek  Telefonu bulan kişi 
Alexander Graham 
Bell’dir.

C) Bir yere, bir za-
mana ulaşmak

Tatil çok hızlı geçti, 
birden kendimi okulda 
buldum.

D) Hatırlamak Akşama misafirlere 
ne yemek yapacağımı 
buldum.

             

6. Sen de bu köprüden gel geç diyorlar.
Buyur bir görev de sen seç diyorlar.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Benzerleri arasında hoşa gideni almak

B) Birine oy vererek bir göreve getirmek

C) Üstün bulmak

D) Ne olduğunu anlamak

7. Edebiyat dünyasına yeni giren genç yazarlar, daha 
iyi yazılar yazmak için büyük yazarları takip etme-
lidir.

Bu cümlede geçen altı çizili sözcük, aşağıdaki 
anlamların hangisiyle kullanılmıştır?

A) Üstün niteliği olan

B) Belli bir yaşa gelmek

C) Benzerlerinden daha fazla olan

D) Sayıca çok olan

4. Aşağıdakilerden hangisinde görselle ifade edilen sözcük, altında verilen cümle ile uyuşmamaktadır?

A)

Bünyamin, uykusundan 
öğleye doğru uyandı.

B)

Elinde tuttuğu bardak, 
suyla doluydu.

C)

Genç adam, bekleme 
salonundaki koltuklar-
dan birine oturmuş.

D)

Rıdvan, hiçbir şeyle 
ilgilenmeden uzaktaki 
adamı kesiyordu.

Mozaik Yayınları
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SÖZCÜKTE ANLAM
Sözcükte Anlam Özellikleri - 1

3
1. 

Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına 
gerçek anlam denir. Örneğin “göz” denildiğinde 
aklımıza görme organı” anlamı geliyorsa bu 
sözcük gerçek anlamlıdır.

“Yanmak” sözcüğü aşağıdaki görsellerden han-
gisinin anlamıyla kullanılırsa mecaz anlam ka-
zanır?

A)     B) 

C)     D)  

2. Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle 
uzaklaşarak kazandığı yeni anlama mecaz 
anlam denir. Örneğin “renkli” sözcüğü cümle 
içerisinde “neşeli, canlı” anlamıyla kullanılırsa 
mecaz anlamlıdır.

Buna göre,

Çalıştığım yerden izin alıp hastaneye gittim. Sahil 
yolunun bir üst caddesinde pembe boyalı bir binay-
dı. İçerisine girince keskin bir ilaç kokusu burnuma 
geldi.

bu metindeki altı çizili sözcüklerden hangisi me-
caz anlamıyla kullanılmıştır?

A) hastane B) cadde     

C) keskin         D) koku

3. Aşağıda “dolmak” sözcüğünün gerçek anlamları 
verilmiştir:

  • Dolu durumuna gelmek
  • Bir yere iyice yayılmak, kaplamak
  • Zamanı tamamlamak

Buna göre “dolmak” sözcüğü aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamış-
tır?

A) Çeşmenin altına koyduğu kova, suyla doldu.

B) Fırında pişen balığın kokusu, bütün odalara dol-
du.

C) Çocuğun yaramazlıklarına artık doldu.

D) Bu sene de İstanbul’da çalışırsa zorunlu hizmeti 
doluyor.

4. 
Bilim, sanat, spor, edebiyat gibi çeşitli alanlarda 
belirli bir kavramı karşılayan sözcüklere terim 
anlamlı sözcükler denir. Örneğin “şiir” sözcüğü 
bir edebiyat terimidir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “boğaz” sözcü-
ğü terim anlamda kullanılmıştır?

A) Babam, yıllarca bir işçi maaşıyla dört boğaz bes-
ledi.

B) Gemi, Marmara’daki boğazlardan geçip Kara-
deniz’e ulaştı.

C) Semih yemesine, içmesine önem verir; boğazı-
na düşkündür.

D) Çalıştırdığı işçilerin boğazını bu adam doyuru-
yor.
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6. (I) Belki bir saat oturduğum yerde kaldıktan sonra 
yavaşça ve sallanarak doğruldum. (II) Küçük çan-
tamı yerden alıp yürümeye başladığımda hava ka-
rarmıştı. (III) Kendim köylü olduğum ve bizim köy-
lülerimizi iyi tanıdığım için içimde yabancı bir yere 
gidiyorum hissi yoktu.(IV) Alıştığım şehir hayatın-
dan sonra bu köy, beni saracak mıydı?

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük 
vardır?

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

7. (I) Kimsenin olmadığı, ıssız, ıpıssız sokakta, hava-
nın azdan aza kararmaya başladığı saatlerde ufak 
tefek, tepeden tırnağa siyahlar giyinmiş adam tek 
başına duruyordu. (II) Elinde eczaneden aldığı ilaç-
ları tutuyordu. (III) Sağına, soluna, arkasına dikkat-
le baktı. (IV) Yolun boş olduğuna emin olunca yolun 
karşısına geçti.

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisin-
de terim anlamda kullanılmış bir sözcük vardır?

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

8. “Annesinden konsere gitmek için izni kopardı.” 
cümlesinde “koparmak” sözcüğü gerçek anlamı dı-
şında kullanıldığı için mecaz anlamlıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 
bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bahçenin ortasında büyük bir kayısı ağacı vardı.

B) Babam, işten erken dönerse beni parka götüre-
cek.

C) Balkondaki tahta sandığın içi boştu.

D) İşleri zamanında bitirince hafifledim.

9. (I) Kitaplarımı, herkesten sakınırım. Özellikle (II)ro-
manlarımı kimseye ödünç vermem. İşten gelince, 
köşeme çekilip kitap okumaya (III) bayılırım.

Bu metindeki altı çizili sözcüklerin anlam özel-
likleri, aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

I. II. III.

A) Gerçek Terim Mecaz

B) Terim Gerçek Mecaz

C) Mecaz Terim Gerçek

D) Gerçek Mecaz Terim

5. Aşağıdakilerden hangisinde görselle ifade edilen sözcüğün “terim” anlamı cümle içinde kullanılmamıştır?

A)

Beşiktaş, Kayserispor’a 
ilk yarı bitmeden üç gol 
attı.

B)

Dünya’nın ısı ve ışık kay-
nağı Güneş’tir.

C)

Yolda dikkatli yürü, 
kimseye çarpma, dedi 
annem.

D)

Üçgenin iç açılar topla-
mı 180 derecedir.

Mozaik Yayınları
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2. Aşağıda “sökmek” sözcüğünün gerçek anlamları 
verilmiştir:

  • Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak 
veya gevşeterek çıkarmak

  • Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak
  • Örülmüş, dikilmiş şeyin, örgüsünü veya dikişini 

ayırmak

Buna göre “sökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Kazağın yakasından çıkan ipi çekince ipler sö-
külmeye başladı.

B) Duvara çakılı çiviyi keserin ucuyla söktü.

C) Telefonun bataryasını çıkararak tüm parçalarını 
söktü.

D) Okula başlayan Mustafa, okumayı söktü.  

3. 
Cümleler Gerçek Mecaz

I. Yolda yürürken elimdeki 
kitapları yere düşürdüm. ✔

II. Karşımdaki zayıf, genç 
kız ayağa kalktı. ✔

III. Okula geldiğim ilk gün 
Volkan’la tanıştım. ✔

IV. Müjdeyi alınca eve uça-
rak uçarak gitti. ✔

Tablodaki numaralanmış cümlelerde geçen altı 
çizili ifadelerin hangisinin anlamı yanlış işaret-
lenmiştir?

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

4
Sözcükte Anlam Özellikleri - 2

SÖZCÜKTE ANLAM

1. 
Trenin penceresinden uzun boylu bir adam elini 
kaldırdı.

Küçük Hasan, eve eli boş dönmektense akşam treni-
ne kadar beklemeye karar verdi.

Gözleri pencerenin dışındaki simsiyah bir duman gibi 
görünen geceye dalmıştı.

Öğretmenin söylediği sözlere bozuldu.

Bu tablodan mecaz anlamlı sözcük bulunmayan kutucuk çıkarıldığında aşağıdaki şekillerden hangisi 
oluşur?

A)      B)      C)      D) 

Mozaik Yayınları
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4. Aşağıdaki görsellerle verilen cümlelerin hangisinde “perde” sözcüğü terim anlamda kullanılmamıştır?

A)

Ördekler, perde ayaklı 
bir kuş türüdür.

B)

“Şair Evlenmesi” tek 
perdelik bir komedi oyu-
nudur.

C)

Türk müziğinde bir 
sekizli içerisindeki perde 
sayısı 25’tir.

D)

Evin perdesini açıp 
sabah güneşini odasına 
doldurdu.

Mozaik Yayınları

5. I. Üzerimize çiy düşmüş hâlde uyandığımız o so-
ğuk kış sabahları bile bu kadar üşümemiştim.

 II. Kurumuş tarlaların üzerinde, hafif bir yokuşu 
tırmandıktan sonra yarısına kadar açık duran 
paslı bir demir kapıyı geçtim.

 III. Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök 
denir.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerin 
anlam özelliği aşağıdakilerden hangisinde doğ-
ru verilmiştir?

I. II. III.

A) Gerçek Gerçek Terim

B) Terim Gerçek Terim

C) Gerçek Terim Terim

D) Gerçek Mecaz Gerçek

6. Ağzında (I) acı bir ilaç tadı vardı. Gözleri artık eskisi 
gibi net görmüyordu, son yıllarda (II) bozulmuştu. 
Elleriyle kirpiklerini çapaklardan (III) temizledi, yü-
zünü ovuşturdu. Ellerinin göz kapaklarında ve (IV)
yanaklarında bıraktığı baskıyı hissetti.

Bu metindeki numaralanmış altı çizili sözcükler-
den hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

7. Mevsim ilkbahar başlangıcıydı. Odanın küçük so-
bası hiç durmadan yanıyordu. Akşam serinliği ba-
sınca koridorda üşüyen jandarmalar da iskemleleri-
ni alıp içeri giriyorlardı.

Bu metindeki altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) “İlkbahar” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır.

B) “Yanıyordu” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış-
tır.

C) “Basınca” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

D) “İskemle” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır.

8. (I) Recep, bir kenarda oturmuş; etrafla hiç alakası 
yokmuş gibi önüne bakarak ağır ağır saz çalıyor-
du. (II) Etrafındakilerin ona karşı gösterdiği saygıya 
benzeyen bir çekingenlik, merakımı büsbütün art-
tırdı. (III) Bütün gece gözlerimi kendisinden ayırma-
dım. (IV) Zaman zaman kalkıp etrafında dolaştım, 
yanına oturdum fakat bir türlü söz açamadım.

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin han-
gisinde, müzik alanıyla ilgili terim anlamda bir 
sözcük kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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Sözcükte Anlam İlişkileri - 1
5

1. Bilge : Birbirine anlamca karşıt olan sözcüklere zıt 
anlamlı sözcükler denir. Gelmek ve gitmek 
sözcükleri zıt anlamlıdır.

Burcu : Cümle içerisinde yazılışları aynı, 
anlamları farklı olan sözcüklere eş 
sesli sözcükler denir. “Yaz” sözcüğü eş 
seslidir.

Begüm : Yazılışları farklı, anlamları aynı olan 
sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. 
Siyah ve kara eş anlamlıdır.

Beren : Eş anlamlı olmayan fakat anlam 
bakımından birbirine yakın olan 
sözcüklere yakın anlamlı sözcükler 
denir. Ağlamak ve üzülmek yakın 
anlamlı sözcüklerdir.

Bu öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yan-
lıştır?

A) Bilge B) Burcu

C) Begüm D) Beren

2. 
Yazılışları ve okunuşları aynı olduğu hâlde 
cümle içerisinde farklı anlamlar kazanan söz-
cüklere eş sesli sözcükler denir.

Aşağıdaki cümle çiftlerinde geçen altı çizili söz-
cüklerden hangisi eş sesli değildir?

A) Odanın içi beyaz boyayla boyanmış. 
Her gün yatmadan önce bir bardak süt içiyor.

B) Evine giderken dik bir yokuştan çıkıyor. 
Soruları, dikkatli okuyun ki yanlış yapmayın.

C) Her yaz ailesiyle köye gider. 
Bu hafta Türkçe dersinde hikâye yazmış.

D) Yağmurda ıslanınca üstü başı yaş olmuş. 
İki hafta sonra on yaşına girecek.

3. “Kitaptan (I) yüzüme doğru bir (II) rüzgâr esti ve 
beni bu (III) zamandan alıp on beş yıl öncesine gö-
türdü.”

Bu cümledeki numaralanmış altı çizili sözcükle-
rin yerine eş anlamlılarının gelmesi için aşağı-
daki seçeneklerden hangisi seçilmelidir?

I II III

A) Surat Yel Vakit

B) Kafa Esinti Süre

C) Baş Hava Vakit

D) Surat Yel Mevsim

4. 

Yavaş Hızlı

Bu görsellerin arasındaki anlam ilişkisi, aşağı-
daki şiirlerin hangisinde yoktur?

A) Güle naz 
Bülbül eder güle naz.
Girdim bir dost bağına.
Ağlayan çok gülen az

B) Su gelir akar geçer.
Bendini yıkar gider.
Dünya bir penceredir.
Her gelen bakar geçer.

C) Güle bindim, gülmedim.
Gülden düştüm, ölmedim.
Küçükken bir yâr sevdim.
Yâr kıymeti bilmedim.

D) Ak koyun meler gelir.
Dağları deler gelir.
Kara kuzuların, 
Başına neler gelir.
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5. Büyük şehirlerimizden birine uzak bir köyde, yeni 
bir yatılı okul açılıyordu. Açılış törenine müdür, öğ-
retmenler ve öğrenciler otomobillerle gittiler. Gelen-
ler derhâl yeni yapılan okulun önündeki meydanda 
toplandılar.

Bu metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 
eş anlamlısı kullanılmamıştır?

A) Misafir B) Kent

C) Irak D) Merasim

6. I. Şehir merkezine giden kamyon, beni köye ayrı-
lan yolun başına bıraktı.

 II. Evin avlusunda ocak üstünde yufka pişiren ka-
dınlar vardı.

 III. Kahvenin önündeki birkaç ihtiyarın yanına gidip 
oturdum.

 IV. Köy okulundan benden önceki öğretmen gideli 
altı ay olmuş.

Numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili söz-
cüklerden hangisi eş sesli bir sözcük değildir?

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

7. Spor ayakkabılarını giydi. Bağcıklarını tek tek sıkış-
tırdı, bağladı. Ayakkabının yumuşaklığını ve ayağı-
na böyle tam oturmasını seviyordu. Kapıyı kapattı. 
Kilidi çevirirken karşı dairenin kapısının açıldığını 
duydu. Selam vermek üzere döndü.

Bu metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 
zıt anlamlısı kullanılmamıştır?

A) Açmak B) Ön

C) Çözmek D) Sert

8. Aşağıdaki görselde eş anlamlı ve zıt anlamlı sözcük-
lerle ilgili bir bulmacanın çözümüne yer verilmiştir:

III.



I. N

 A

H S

II.  E S K İ

D H

İ IV.  A N I

Y T

E

     

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I numaralı yerde “armağan” sözcüğünün eş an-
lamlısına yer verilmiştir.

B) II numaralı yerde “yeni” sözcüğünün zıt anlamlı-
sına yer verilmiştir.

C) III numaralı yerde “öğüt” sözcüğünün eş anlam-
lısına yer verilmiştir.

D) IV numaralı yerde “hatıra” sözcüğünün zıt an-
lamlısı verilmiştir.

9. 
Yazılışları farklı olduğu hâlde anlamları aynı 
olan sözcüklere eş anlamlı sözcükler denir. 
Örneğin “öykü” ve “hikâye” sözcükleri eş an-
lamlıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cüğün eş anlamlısı yay ayraç içerisinde yanlış 
verilmiştir?

A) Sabah güneşinde, güzel yüzünün üstündeki açık 
kumral saçları pırıl pırıldı. (Çehre)

B) Ekmeğin ucundan yiyerek ve yolda bulduğu kü-
çük su birikintilerine basarak evinin yolunu tut-
muştu. (Konut)

C) İnsanlar birbirlerinden gizliyorlardı bozuklukları-
nı ve hepsi de normal hayatlarına devam ediyor-
lardı. (Yaşam)

D) İlk kata indiğinde dış kapının camından giren par-
lak güneş ışığı gözlerini kamaştırdı. (Pencere)
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1. Değişir rüzgârın yönü,

Solar ansızın yapraklar;

Şaşırır yolunu denizde gemi,

Boşuna bir liman arar.

Gülüşü bir yabancının,

Çalmıştır senden sevdiğini;

İçinde biriken zehir,

Sadece kendini öldürecektir;

Ölümdür yaşanan tek başına

Aşk iki kişiliktir.

Bu şiirde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi 
eş sesli değildir?

A) Sol B) Yol

C) Gül D) Bir

2. Asya : “Genç kadın, bebeğin güzelliği karşısında 
büyülenmiş gibiydi.” cümlesindeki “güzel” 
sözcüğünün zıddı “çirkin”dir.

Selim : “İlk kata indiğinde dış kapının camından 
giren parlak güneş ışığı gözlerini 
kamaştırdı.” cümlesindeki “dış” sözcüğü 
eş seslidir.

Asım : “Bu adama bir iki söz söylemek istedi.” 
cümlesindeki “söz” sözcüğünün eş 
anlamlısı “laf”tır.

Emine : “Elimde tuttuğum dergiyi, hiç 
açılmamış gibi gözüksün diye itinayla 
karıştırıyorum.” cümlesindeki “itina” 
sözcüğünün eş anlamlısı “özen”dir.

Öğrencilerden hangisinin verdiği bilgi yanlıştır?

A) Asya B) Selim

C) Asım D) Emine

3.  
B

K R

Z L

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi bul-
macadaki sözcüklerden birinin zıt anlamlısı de-
ğildir? 

A) Çoban Ali, iki sene içinde koyunların sayısını ço-
ğalttı.

B) Pazardan gelirken eli kolu doluydu.

C) Herkes bu dünyada mutlu olmak, sevinmek is-
tiyor.

D) Bu semtte şehrin zenginleri oturuyor.

4. Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç için-
de istenen anlamlarını bulmacaya yazınız.

 I. Vitrinde birkaç bayat patlıcan ve yeşilbiber var-
dı. (Zıt anlam)

 II. Gece yarısından iki saat kadar sonra trenimiz 
Niğde’ye geldi. (Zıt anlam)

 III. Üzerinde siyah palto, elinde de kahverengi bir 
çanta vardı. (Eş anlam)

 IV. Kış gelince tabiat derin bir uykuya daldı. (Eş an-
lam)

M O Z K

I.

II.

III.

IV.

Bulmacanın K sütununda yer alan harfler aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) E - A - R - A B) E - E - A - A

C) Z - C - R - Ğ D) E - E - A - D
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6. “Orman bizim her şeyimizdir delikanlı; anamız, ba-
bamız, evimiz...” diye yanımda oturan ihtiyar, an-
latmaya başladı. Alacakaranlık gittikçe artıyordu. 
Güneş, aşağılarda uzanan ovadan tamamen çekil-
mişti. Yalnız arkamızdaki büyük ormanda, ağaçların 
üstüne atılmış kırmızı bir kumaş gibi rüzgârla hafif 
hafif kımıldıyordu. Biraz sonra büsbütün kayboldu. 
Ve o anda her şey değişiverdi. Şimdiye kadar ya-
şayan, kımıldayan, ses çıkaran ova, artık ölüydü ve 
beyaz, ince bir sisle örtülmeye başlamıştı.

Bu metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 
eş anlamlısı yoktur?

A) Yaşlı B) Yukarı

C) Al D) Seda

7. I. Elli yaşındayım ne uzun zaman.

 II. Kaşlarım döküldü bıyığım beyaz.

 III. Kim der ki geçmişi kurcalamadan,

 IV. Atılan hiçbir ok menzili bulamaz.

Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) I. dizede eş sesli sözcük vardır.

B) II. dizede “beyaz” sözcüğünün eş anlamlısı “ak” 
sözcüğüdür.

C) III. dizede “geçmiş” sözcüğünün zıt anlamlısı 
“gelecek”tir.

D) IV. dizede “bulamaz” sözcüğünün zıddı “bulur” 
sözcüğüdür.

8. İki sözcüğün anlamca birbirinin tam tersi olmasına 
zıt anlam denir. Örneğin “çalışkan” sözcüğünün an-
lamca tam tersi “tembel”dir. 

Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı söz-
cükler, bir arada kullanılmıştır?

A) Yine rüyalara dalmış kayalar, toprak uyur. 
Süzülür gizlice ay, gökteki tahtından iner.

B) Bu dünyada ademoğluyum dersin. 
Helali, haramı durmayıp yersin.

C) Bir gökyüzü genişliğiyle ruhuma dolar. 
Otların içine sırtüstü yatmanın tadı.

D) Yaprak nasıl düşerse akıp kaybolan suya. 
Ruh öyle yollanır, uyanılmaz bir uykuya.

9. • I ve II. sözcükler birbiriyle eş anlamlıdır.

• II ve III. sözcükler birbiriyle zıt anlamlıdır.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisin-
de sözcükler doğru sıralanmıştır?

I. II. III.

A) Sonbahar Güz Kış

B) Bilgisiz Cahil Tembel

C) Baş Kafa Surat

D) Cenk Savaş Barış

        

5. Aşağıdakilerin hangisinde görselle ifade edilen sözcüğün eş seslisi cümle içerisinde kullanılmamıştır?

A)

Merdivenlerden iner-
ken ayağım kayıp yere 
düştüm.

B)

Bahçenin ortasına derin 
bir çukur kazıldı.

C)

Son yaptığı hatayla 
bizim yanımıza gelecek 
yüzü kalmadı.

D)

Her şeye kendi karar 
verir, eli karıştırmazdı.

Mozaik Yayınları
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Söz Öbekleri
7

1. Leyla Hanım’ın uykusu pek hafiftir; hep tavşan uy-
kusuna yatar ama günün yorgunluğu olsa gerek, bu 
sefer mışıl mışıl, kendini bilmeden uyumuş.

Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok derin olmayan, hemen uyanabilinen uyku

B) Yorgunluk ya da hastalıktan bitkin düşmek

C) Uykuda kötü rüyalar görmek

D) Gün içerisinde çok uyumak

2. Yeliz Hanım’ın eve dönüşünü bir şölene çevirmiş-
ti mahalleli. Nereden haber aldılarsa kadın, erkek, 
çoluk çocuk hepsi evin önüne birikmiş; orayı bir 
bayram yerine dönüştürmüşlerdi.

Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklar için kurulmuş oyun yeri

B) İnsanlardan oluşan kalabalık

C) Bayramlaşmak için toplanılan yer

D) Sevinçli bir haber almak

3. Yusuf’un gazetede çıkan yazısı, büyük yankı uyan-
dırmış; Türkiye’nin konuştuğu bir olay hâline gel-
mişti.

Bu cümledeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önemsenmeyen, ciddiye alınmayan

B) Toplumu rahatsız eden, kızdıran

C) Ahlâki yönden uygun olmayan

D) Çevrede çok konuşulan, dikkat çeken

4. Ali Bey, 16. yüzyılda Mimar Sinan’a yaptırılmış olan 
bu taş binada kalıyordu. Kendisinden önce oraya 
ünlü yazar ve şairlerin konulmuş olduğunu biliyor, 
hatta zaman zaman duvarlarda onlara ait bazı ya-
zılara da rastlıyordu. Çevresiyle ilişkisi bu kadardı. 
Önceleri bu kerli ferli adamla ilgilenen ve hikâyesini 
öğrenmek isteyenler, adamın inadı karşısında ye-
nilmişti.

Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üstü başı yırtık pırtık, önemsiz biri

B) Daha olgunlaşmamış, genç biri

C) Kılığı kıyafeti düzgün, yaşı ileri biri

D) Okumamış cahil biri

5. Çamaşır ipinde asılı duran beyaz çarşaflara doğru 
yürüdü. Beklediği gibi henüz ıslaktılar, dün öğleden 
sonra kurudularsa bile gecenin nemini çekmişlerdi. 
Ama o zaten kuru olmalarını beklemiyordu, anne-
annesi ve annesi gibi o beyazlık içinde yitip gitmek 
istiyordu.

Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Boşu boşuna harcamak

B) Yok olmak

C) Yenilmek

D) Hayal kurmak
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6. Sarı saçlı kız, şarkıyı mükemmel söylüyordu. Kırk 
yıllık şarkıcılar gibi hareketler yaparak, sert adım-
lar atarak, parmaklarını kullanarak güçlü bir sesle 
söylüyordu.

Bu metindeki altı çizili söz grubuyla anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değerli olan

B) Yıllardır aynı yerde olan

C) Gençlik zamanı geçmiş

D) Bir işi tam öğrenmiş

7. Ahmet’in Almanya’ya geldiği ilk günlerde Ayşe, ar-
kadaşlarıyla Almanca konuşup Ahmet’in hakkında 
ağza alınmayacak sözler söylüyor ya da alay edi-
yordu. Ta ki Ahmet’in mükemmel Almanca bildiğini 
anlayana kadar...

Bu metindeki “ağza alınmayacak sözler” söz öbe-
ğiyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Birinin hakkında konuşmak

B) Bir kişinin sözünü etmemek

C) Söylenmesi ayıp, çirkin söz

D) Övgü dolu, güzel söz

8. Yazıya erken yaşlarda başlayan Sabahattin Ali’nin 
yayımlanan ilk öyküsü, 1928 senesinde Irmak der-
gisinde çıkan “O Arkadaşım” adlı öyküdür. Daha 
sora Çağlayan dergisinde şiirleri ve öyküleri yer 
alır. Sabahattin Ali, sanat yaşamında sürekli kendi-
ni yenileyen bir yazardır.

Bu metindeki “kendini yenileyen” sözcük grubuy-
la anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Değişik yazma yolları deneyen

B) Farklı konular yazan

C) Değişik türler yazan

D) Özgün yazılar oluşturan

9. 
Anlamı güçlendirmek için aynı sözcüklerin tek-
rarlanması, anlamları birbirine yakın, karşıt olan 
veya sesleri birbirini andıran sözcüklerin yan 
yana kullanılmasıyla oluşan sözcük grubuna 
“ikileme” denir.

Buna göre,

(I) İşte, okulda, otobüste veya kalabalık bir caddede 
karşılaştığımız her insan, farklı şekil ve büyüklükte 
burna sahiptir. (II) Genel olarak erkeklerin burunla-
rı kadınlarınkine göre daha büyüktür. (III) Yeni bir 
araştırma, erkeklerin burunlarının kadınlarınkinden 
aşağı yukarı %10 daha büyük olduğunu açıklıyor. 
(IV) Araştırma, erkeklerin vücudunda kadınların-
kinden daha fazla kas kütlesi olduğu için gereken 
enerjinin büyük burunla sağlandığını gösteriyor.

metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
ikileme kullanılmıştır?

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


