
FASİKÜL

TÜRKÇE

1
FİİLİMSİLER

SÖZCÜKTE ANLAM

CÜMLEDE ANLAM

SÖZEL MANTIK



2 LGS SÖZEL SORU BANKASI YENİ TARZ YAYINLARI

KAZANIMLAR

1. FASİKÜL

TEST Soru Numaraları İçerdiği Kazanımlar

1
FİİLİMSİLER

1,2,3,4,5,6,7, 
8,9,10,11,12,13, 
14, 15

T.8.3.9. Fiilimsilerin cümledeki işlevlerini kavrar.

2
SÖZCÜKTE

ANLAM

1,12 T.8.3.4. Deyim, atasözü ve özdeyişyeri metne katkısını belirler.

10 T.8.3.10. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlatımına olay katkılarını değerlendirir.

2,3,4,5,6,7, 8, 9, 
11, 13, 14, 15

T.8.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.

3
CÜMLEDE

ANLAM

1,4,9,12,13,14,15

2,3,5,6,7,8,10,11

T.8.3.25.

T.8.3.21.

Okuduklarıyla ilgili çıkarımda bulunur.

Metin içeriğini yorumlar.

4
SÖZEL 

MANTIK

1,2,3,4,5,6,7,8,10

11,12,13,14,15
T.8.3.25. Metindeki iş ve işlem basamaklarını kavrar.
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YENİ TARZ YAYINLARI

1. 
Fiilimsi ekleri içerisinde isim-fiil ve sıfat-fiil ekleriyle türeyen bazı kelimeler, zamanla kalıplaşarak ve bir varlığa 
ad olarak kalıcı hale gelir. Örneğin “Girişte duran adam yarım saattir birini bekliyor olmalı.” cümlesindeki “giriş” 
sözcüğü isim-fiil ekini almış olmasına rağmen kalıcı ad olmuştur. Bu şekilde oluşan isimlere ise artık fiilimsi 
denilmez. Çünkü fiilimsiler cümlede isim, sıfat ve zarf olarak kullanılsa bile eylem anlamını da korur.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kalıcı isim olmuş bir kelime, farklı bir fiilimsi türünün ekiyle türetilmiştir?
A) Buzdolabındaki yiyecekler bozulmuş.

B) Turşular ve acılı ezmeler kavanozlanmıştı.

C) Telefondaki oyuna dalınca dolmuşu kaçırmıştı.

D) Geleceğini elinde tutan bir öğrenciydi.

2. 

“Küçük çocuklar sahnede bir oraya bir buraya koşuşturuyordu.” cümlesinde “küçük” sıfatının nitelediği 
“çocuklar” ismi düşerse cümle “Küçükler sahnede bir oraya bir buraya koşuşturuyordu.” şeklinde olur 
ve sıfat olan “küçük” sözcüğü düşen ismin yerine geçerek adlaşmış sıfat olur.  

Aynı durum sıfat-fiiller için de geçerlidir. “Okuyan kişiden zarar gelmez.” cümlesindeki sıfat-fiilin nitele-
diği isim düşerse sıfat fiil, “Okuyandan zarar gelmez.” cümlesindeki gibi adlaşmış sıfat-fiil olur.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat-fiil kullanılmıştır?
A) Yeni gelen genel müdür, gideni aratacağa benziyordu.

B) Bal yapan arılar bir süre sonra asker arılarca kovandan atılır.

C) Alçaktan uçmayan kuşlara örnek olarak şahini verebiliriz.

D) Bildiğiniz şeylerin doğruluğunu sürekli sorgulamamalısınız.
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3. 

 İncecikten bir kar yağar,

 Tozar Elif, Elif diye.

 Deli gönül abdal olmuş, 

 Gezer Elif, Elif diye.

    (KARACAOĞLAN

 Bu dörtlükteki fiilimsinin özdeşi aşağıdaki şiirlerden hangisinde yoktur?
A) 

 Fatihte yoksul bir gramofon çalıyor.
 Eski zamanlardan bir Cuma çalıyor.
 Durup köşe başında deliksiz dinlesem 
 Sana kullanılmamış bir gök getirsem.
 …
      (Attila İLHAN)

B) 
 Karlı dağların başında

 Salkım salkım olan bulut,

 Saçın çözüp benim içün

 Yaşın yaşın ağlar mısın?

      (Yunus Emre)

C) 
 Ne hasta bekler sabahı,

 Ne taze ölüyü mezar.

 Ne de şeytan, bir günahı,

 Seni beklediğim kadar.

     (Necip Fazıl KISAKÜREK)

D) 
 Cefanın sefanın farkı yok bence,

 Eğer düşünürsek inceden ince,

 Her ikisi de son haddine varınca,

 Dümdüz olur, iniş yokuş dereler.

      (Aşık VEYSEL)
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4. “Yaralı Asker” tablosunda dikkat çeken yaralının başını silah arkadaşının omzuna yaslaması ve onda dinlenmesi
            I        II

 dir. Tablonun fonunda yer alan doğan bir güneş geleceğe umudun ışığıdır. Yalnız beyaz at, iki Türk askeri savaş 
               III

 meydanında üçlü bir kompozisyonu oluşturmaktadır. Biri dik, bir eliyle tüfeğini tutmakta, diğer eliyle de arkadaşına 
destek olmaktadır. Gözleri arkadaşının üzerindedir. Diğeri başı beyaz bez parçasıyla sarılmış, yaralı ve bitkin 

              IV

 durumdadır. Arkadaşının koluna girmiş, sol kolu aşağıya  doğru güçsüz ve sarkık bir şekildedir.

 Numaralandırılmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

I II III IV
A) İsim - fiil İsim - fiil Sıfat - fiil Çekimli fiil
B) İsim - fiil Sıfat - fiil Sıfat - fiil Sıfat - fiil
C) İsim - fiil İsim - fiil Kalıcı isim Çekimli fiil
D) İsim - fiil İsim - fiil Kalıcı isim Sıfat - fiil

5. 
Fiil kök ve gövdelerine “-esiye, -ip, -meden, -ince, -ken, -eli, -dikçe, -erek, -ir-mez, -diğinde, -e-a, -ken 
-meksizin, -cesine” eklerinin getirilmesiyle oluşan zarf-fiiller cümleye zaman veya durum anlamı katar. 
Örneğin “Olanları en yakın arkadaşından öğrenince kendini kaybetti.” cümlesinde zarf-fiil cümleye za-
man anlamı katmıştır. “Yurt dışından gelen babasına koşarak sarıldı.” cümlesinde ise zarf-fiil cümleye 
durum anlamı katmıştır. 

 Buna göre,
 I. Tarlada sıcak altında çalışan işçiler öğle olmadan kazma ve kürekleriyle çadırlarının yolunu tuttular. 

 II. Nisan yağmurları yağarken pencerenin önünde kahvemi yudumlayan ben eski günlere doğru yola çıktım. 

 III. Kayseri Ovası’nın kuzey hattı boyunca uzanan verimli tarım arazileri, hızlı bir çalışma yapılarak traktörlerle 
sürüldü.

 IV. Annesiyle parka inen ve yere düşen sevimli küçük çocuk, parkın hemen yanında canı çıkasıya ağlıyordu. 

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye durum anlamı katmıştır?

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

6. Fiilimsilerin bulunduğu kelime ve kelime grupları cümlede yan cümlecik oluşturur. Örneğin “Pazardan aldığım 
meyveler çürük çıktı.” cümlesinde “Pazardan aldığım meyveler” ifadesi yan cümleciktir ve cümlede özne görevin-
de kullanılmıştır. “Zil çalınca sınıftan koşarak çıktı.” cümlesinde ise “zil çalınca” ve “koşarak” ifadesi yan cümlecik-
tir ve görev olarak zarf tamlayıcısı oluşturmuştur.

 Bu açıklamaya göre, yan cümlecik aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir görevde kulla-
nılmıştır?
A) İş yerinde huzursuzluk çıkaran adama ceza verildi.

B) Bundan sonra yapılan her hatadan sen sorumlusun.

C) Onun toplantı başında söylediği sözlere kimse itibar etmedi.

D) Kültürü hakkında hiçbir şey bilmeyen bir kuşak geliyor ardımızdan. 



6

FİİLİMSİLER

LGS SÖZEL SORU BANKASI

TEST

1

YENİ TARZ YAYINLARI

7. 

Fiilimsiler; isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olarak üçe ayrılırlar ve her birinin kendine özel fiilimsi ekleri vardır. 

Bunlar:

İsim Fiil Ekleri: -ma, -ış, -mak

Sıfat Fiil Ekleri: -an, -ası, -mez, -ar, -dik, -ecek, -miş

Zarf Fiil Ekleri: -ken, -alı, -madan, -ince, -ip, -arak, -dıkça, -e….-e, -r…..-maz, -casına, -meksizin, -dığında…

 Ömrüm oldukça gönül tahtıma keyfine kurul.

 Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer.

 Yukarıdaki şiirde verilen fiilimsilerin çeşidi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf Fiil - Sıfat Fiil  B) İsim fiil - Zarf Fiil C) Zarf Fiil - İsim Fiil D) Sıfat Fiil - isim Fiil

8. “Bebeğin uyuyuşunu izlemek bana huzur verdi.’’ cümlesindeki fiilimsi sayısı aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de boşluklara getirilecek virgül sayısına eşittir?
A) Fırtınadan ( )soğuktan( ) karanlıktan ve biraz da korkudan sonra bu sıcak ( ) aydınlık ve sevimli odanın ha-

vasında erir gibi oldum.

B) Yol otomobillere yasak olduğu için oda herkes gibi tramvaya biner (  ) kimse ona bakmaz.

C) Babam ( ) mavi gözlü kavruk tenli olan adam ( )  seni görür görmez heyecandan ayağa fırladı.

D) Elim ayağıma dolaşıyor ( ) heyecanımı ( ) şaşkınlığımı gizleyemiyorum.

9. 
Fiilimsiler, fiillerden (eylemlerden) türeyen sözcükler olmasına rağmen fiillerin aldığı fiil çekim eklerini yani 
şahıs ekleri, haber ve dilek kiplerini alamayan, yalnızca fiillere gelen olumsuzluk eki olan “ -ma, -me, -maz, 
-mez” eklerini alabilen sözcüklerdir. Cümle içinde isim, sıfat, zarf görevinde kullanılırlar.

 Buna göre,
 I. Yaş ilerledikçe ilk gençlik ve çocukluk çağının üzerini zaman bir sis perdesiyle kaplar, bir bir geçen yılları 

bize unutturmaya çalışır.

 II. Hele hayat kaygısı insanın sırtına binmeye görsün seneler ardımızdan yuvarlanır giderler.

 III. Ömür takviminden kopan yapraklar, günler, haftalar, aylar birbirlerini o kadar süratle takip ederler ki hafı-
zamızın kara tahtası üzerinden her gün bir sünger geçer, bir kum saati gibi hayat avuçlarımızın arasından 
süzülerek kaybolur.

 IV. Biz bu süratli akışın farkında bile olmayız ancak bir tesadüf bizi geçen yıllara sürükler düşüncelerimizi kur-
calar.

 cümlelerinin hangilerindeki altı çizili sözcükler fiilimsi değildir? 

A) I ve II. B) II ve III. C) I ve III. D) III ve IV.
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10. 

10%

İsim-fiil Sıfat-fiil Zarf-fiil Adlaşmış Sıfat -Fiil

Öğrencilerin Soruya Verdikleri Cevap Oranları

Kalıcı Ad

25%

18%

32%

15%

 Fatma Öğretmen, tahtaya fiilimsiler konusu ile ilgili bir cümle yazmış ve bu cümlede geçen filimsi türü ile ilgili soru 
sormuştur. Öğrencilerin soruya verdikleri en yüksek oran, sorunun da doğru cevabıdır.

 Buna göre Fatma Öğretmen aşağıdaki cümlelerden hangisini tahtaya yazmıştır.
A) Televizyondaki tartışmadan sonra birbirlerine küsen iki ünlü isim, aylar sonra barıştıklarını duyurdular.

B) Hava soğukken dışarı çıkmamızın ne kadar doğru olduğunu anlayamadım, dedi.

C) Şehir merkezinden Hisarcık istikametine gidip kıvrımlı yollardan Erciyes’e ulaşırsınız.

D) Ünlü oyuncu Kemal Sunal’ın “Atla Gel Şaban” filmindeki dolmuş sahnesini bilmeyen yoktur.

11. 
(I) Sabah uyandığımda yine hamağın içine bir minder uydurmam gerektiğini hatırlatan ağrılar geziyordu sır-
tımda. (II) Arabaların gelişigüzel dizildiği açık otoparkı görebiliyordum durduğum korudan. (III) Hamağın altına 
birikmiş talaşları ayağımla dağıtıp açılan boşluğun merkezine gece oyduğum yeni uçağı koydum. (IV) Yakın-
daki markete kahvaltılık bir şey almak için girdiğimde marketin tek sağlam camında maskesiz içeri girileme-
yeceği yazıyordu.

 Bu metinle ilgili,
 I. Birinci cümlede isim-fiil, sıfat-fiil, zarf-fiil eki almış kelimeler vardır.

 II. İkinci cümlede sıfat-fiil, sıfat tamlaması kurmamıştır.

 III. Üçüncü cümledeki zarf-fiil sayısı, sıfat-fiil sayısından azdır.

 IV. Dördüncü cümlede isim-fiil eki almış söz öbeği, cümleye neden anlamı katmaktadır.

 yargılarından hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) I ve III. C) II ve III. D) II ve IV.
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12. Modern meyve olgunlaştırma tekniklerinin uygulanmaya başlanmasından binlerce yıl öncesinde dahi insanlar 
farkında olmadan meyve olgunlaştırıcı gaz moleküllerini kullanıyordu. Örneğin, Çinli çiftçiler kapalı odalarda 
sakladıkları armutları tütsüleyerek, Eski Mısırlılar ise olgunlaşarak yarılmış incirler yardımıyla ham incirleri ol-
gunlaştırıyordu.

 Bu metinde geçen fiilimsilerle ilgili aşağıdaki sorular bulmaca üzerine yerleştirilecektir?
  Metinde zarf-fiil eki almış ilk kelime

  Metinde sıfat-fiil eki almış ilk kelime

  Metinde isim -fiil eki almış ilk kelime

  Metinde sıfat-fiil eki almış ikinci kelime

 

5 2

4

1

3

 Bulmacada numaralandırılmış kutucuklara sırasıyla hangi harfler gelmelidir?

A) MASAL B) MAKAS C) SANAL D) SAKAL

13. 
Bazı sözcükler sıfat-fiil eki aldığı hâlde kalıplaşarak bir varlığın, kavramın ismi olur. Bunlar 
fiilimsi olarak kabul edilmez. Örneğin “Gözyaşıyla dolmuş gözlerinde merhamet vardı.” cümle-
sindeki “dolmuş” sözcüğü fiilimsidir. “Okula dolmuşla gideceğim.” cümlesindeki “dolmuş” söz-
cüğü ise isimdir.

 Buna göre aşağıdakilerin hangisinde fiilimsi eki aldığı hâlde, kalıplaşarak bir varlığı veya kavramı karşı-
layan sözcük yoktur?
A) Ayakkabısını çekecek yardımıyla giydi.

B) Yağmurun hızına arabanın silecekleri yetişemiyordu.

C) Öğle yemeğinde kantinden döner alırdı.

D) Annesi böylesi durumlarda, alışmış kudurmuştan beterdir, derdi.
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14. 
Açıklama: Cümlede zaman veya durum bildiren fiilimsiler zarf-fiildir.

Örnekler:
Beklediği paketi kargodan alınca sevinçten havalara uçtu.

  zaman bildiren zarf-fiil

Yağmur, sabahtan beri ara vermeden yağıyordu.

   durum bildiren zarf-fiil

(I) Yirmi yaşından fazla göstermeyen bir genç, çadırın önünde yan yatırılmış bir el arabasının üstüne otur-
muş saz çalıyordu. (II) Fenerin aydınlattığı alnını, boncuk boncuk ter damlaları kaplamıştı. (III) Şaşırtıcı bir 
süratle aşağı yukarı kayan parmaklarının altında sazının sapı, bir canlı gibi titriyordu. (IV) Gencin eli, sazın 
gövdesine yaklaşınca insan, saz ile el arasında gizli fakat çok anlamlı bir konuşma olduğunu sanıyordu. 

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde zarf-fiil vardır? 

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

15. 

‘’Kulübenin önündeki odunları kırdı.’’ cümlesinde ‘’kırdı’’ sözcüğü çekimli fiildir ve cümlenin 
yüklemidir. ‘’Kırılan bardağı çöpe attı.’’ cümlesinde ‘’kırılan’’ sözcüğü fiil anlamını korumakla 
birlikte kendisinden sonra gelen ismi nitelediği için sıfat-fiildir.

(I) Selimiye Cami, Edirne’de bulunan, Osmanlı padişahı II. Selim’in Mimar Sinan’a yaptırdığı 
camidir. (II) Sinan’ın 90 yaşında yaptığı ve “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii gerek Mimar 
Sinan’ın gerek Osmanlı mimarisinin en önemli yapıtlarından biridir. (III) Caminin kapısındaki 
kitabeye göre yapımına 1568 yılında başlanmıştır. (IV) Çok uzaklardan dört minaresi ile göze 
çarpan yapı, kurulduğu yerin seçimiyle, Mimar Sinan’ın aynı zamanda usta bir şehircilik uz-
manı olduğunu göstermektedir.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde sıfat-fiil yoktur? 

A) I B) II C) III D) IV
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1. Dilimizde “baş” sözcüğü ile ilgili birçok deyim vardır. İyi düşünebilir durumda olmamak anlamında aklı başında 
              I

 olmamak; çok öfkelenmek, sinirlenmek, coşmak anlamında ateşi başına vurmak; dengi olmayan bir kimseyle

          II 

 evlenmek ya da değersiz bir kimseyi üstün bir yere geçirmek anlamında ayağının pabucunu başına giymek; 

              III 

 gençliğin verdiği coşkuyla gereksiz veya aşırı davranışta bulunmak anlamında başı bağlanmak deyimleri kullanılır. 

                   IV
 Bu parçada numaralanmış deyimlerin hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

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

2. 

Bu nisan gününün saat on birde başlayan yağmuru yarım saat sonra dinmiş, rutubetli yapraklardaki 
yeşil renklerin üzerinde şimdi altından incileriyle lâcivert bir sema titriyordu. Topraktan, ağaçlardan 
yayılan rutubetli havada etkileyici bir içe işleyiş vardı.  Genç kadın pencerenin kenarına dayanarak bir 
iki uzun nefes aldı. Her nefes alışında hayatı artıyormuş gibi ah çekiyordu.

 Bu metinle ilgili,
 I. “Din-” eylemi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır.

 II. “Rutubet” sözcüğünün eş anlamlısı “nem”dir.

 III. “Etkileyici” sözcüğü nicelik bildirmektedir.

 IV. “Yayıl-” eylemi herkes tarafından duyulmak anlamındadır.

 V. “Başla-” eyleminin anlamı etkisini göstermek, duyumsatmaktır.
 ifadelerinden hangileri yanlıştır?

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

SÖZCÜKTE ANLAM
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3. İnsanlık ilkbaharın renkli habercisi çiçeklerin açmasının, gündüz süresine ve sıcaklık değişim eğilimine bağlı oldu-

ğunu uzun süre önce fark etmişti. Ancak sürecin biyokimyasal yolak yapbozunun ana hatları güncel araştırmalar 
sayesinde tamamlanmaya başladı diyebiliriz.

 Bu metinde bazı sözcüklerin anlamları çeşitli semboller ile gösterilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıda-
ki bulmacaya yerleştiriniz.

  Bir şeyi sevmeye, istemeye veya yapmaya içten yönelme, meyil.

  Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel

  Aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareket-
ler dizisi.

  Bir zaman dilimi içindeki değişikliklerin bütünü, değişme.

1 2 3 4 5 6 7

 Anlamları verilmiş kelimeleri bulmacaya yerleştirdiğimizde bulmacanın 4. sütunu nasıl olur?

A) i

i

c

r

 B) i

l

c

e

 C) ş

i

e

ç

 D) ğ

i

n

e

4. 
İkileme; anlatımı kuvvetlendirmek, anlamı zenginleştirmek için farklı yollarla bir araya getirilen iki 
kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermesidir. İkilemeler; aynı kelimelerin tekrarlanmasıyla, zıt 
anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla, yakın anlamlı ya da eş anlamlı kelimelerin tekrarlanmasıyla, 
biri anlamlı diğeri anlamsız ya da her ikisi de anlamsız kelimelerin tekrarlanmasıyla, yansıma keli-
melerle ya da biri olumlu, biri olumsuz kelimelerle oluşturulabilir.

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde ikileme diğerlerinden farklı bir yolla oluşturulmuştur?
A) Evlerin çehreleri kararmış, ses seda kesilmişti camlardan taşan.

B) Öğrenciliğim, parmak kaldırmaktan köşe bucak kaçmakla geçti.

C) Fizyoterapi seanslarından sonra boynundaki ağrı sızı kalmamıştı.

D) Yazın yağmalanan okuldaki zarar ziyan, büyük ölçüde giderilmişti.
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5. 

İnanmak.
22%

Sanmak, var saymak,
farz etmek.

28%

Tanımak, hatırlamak.
18%

Bir şeyi anlamış veya
öğrenmiş bulunmak.

32%

 Bu grafikte “bilmek” sözcüğünün bazı anlamları ve bir sınavda “bilmek” sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğ-
rencilerin oranları verilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisini %28’lik dilimdeki öğrencilerden biri söylemiş olabilir?

A) Bilirim, yaşanmaz insanlığın beş kuruşluk değerinin olmadığı yerlerde.

B) Çocukluğunda sürekli topla camını kırdığın Harun emmini bilemedin galiba.

C) Bu bildiklerim size karşı nasıl davranacağımı kararlaştırmamı zorlaştırıyor.

D) Kendini usta bilen bir adam arabamı olduğundan daha kötü bir hale getirdi.

TEST

2 SÖZCÜKTE ANLAM
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6. Tembellik çoğu zaman olumsuz bir huydur ama bazen tembelliğin yararlarını da görebiliriz. Söz gelişi, buluşların 
bir kısmı tembellik sayesinde ortaya çıkmıştır. Tembel insana bir işi yapmak güç geldiğinde ama o işi yapmak 
zorunda da olduğunda hemen kolay yöntemler aramaya başlar. Vücut tembelliği aklı harekete geçirir yani. Ça-
lışmaya başlayan akıl kolay yollar bulur. Tabii olarak zahmet gerektiren bir iş için ya kısa bir yol bulunur ya da bir 
alet, edevat çıkıverir ortaya.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ ” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri me-

tinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

Bir amaca erişmek için izlenen, tutulan yol, usul, sistem, prosedür, politika.

Üşengeç.

Elbette, doğallıkla, doğal olarak, işin gereği olarak.

İcat.

1

1 2 3 4

2

ANAHTAR SÖZCÜK

3

4

 Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakiler-
den hangisi oluşur?

 E L L İ
A)

E L E M
B)

E T İ L
C)

E Ş L İ
D)

TEST

2SÖZCÜKTE ANLAM
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2 SÖZCÜKTE ANLAM

7. Aşağıda “erimek ve geçmek” sözcüğünün anlamı ve cümle içinde kullanımı verilmiştir.

Cümle Anlam

I. Mahallede biriken karlar esen poyraz nedeniyle eriyin-

ce her taraf sularla doldu. 

Katı cisim sıvı içine karışarak sıvı durumuna 

geçmek.

II. Salgına yakalanan yan komşumuz Makbule Hanım, 

günden güne eriyordu. 

Çok zayıflamak.

III. "Bana yârden geç derler / Seven yârden geçilir mi?" 

diye dilime dolandı bu türkü. 

Bırakmak, vazgeçmek.

IV. Son dönemde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle fabrika-

daki tüm yetkiler oğluna geçti. 

Kalmak, devrolmak.

 Numaralanmış cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün cümledeki anlamı yanlış verilmiştir?

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

8. Konya’nın Çumra ilçesine bağlı Türkmenkarahöyük’te milattan önce 9. ve 7. yüzyıllar arasında var olduğu düşü-
nülen bir krallığı ait izler bulundu. Konyalı bir çiftçinin sulama kanalında, üzerinde farklı şekiller olan bir taş 

     I

 parçası bulmasının ardından Chicago, Oxford, ve Çukurova Üniversiteleriyle Ankara’daki İngiliz Enstitüsü ortak 
bir araştırmaya başlamıştı. Araştırma sonucunda bu şekillerin aslında Anadolu’nun en eski dillerinden biri olan 

    II

 Luvi dilinde yazılmış bir yazı olduğu ve metinde Frig Kralı Midas’ın yenilgisinin anlatıldığı tespit edildi. Detaylı 
incelemenin ardından Frig Kralını yenen kişinin Kral Hartapu olduğu, Kral Hartapu’nunda  krallığının başkentinin 

  III

 de Türkmenkarahöyük olduğu anlaşıldı. Ancak arkeologlar Kral Hartapu  ve hükmettiği krallıkla ilgili henüz çok 
fazla bilgiye sahip değiller.          IV

 Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin sözlük anlamı aşağıda karışık olarak verilmiştir.

 Sözlük Anlamı:
 • Bir işi veya bir şeyi ele alıp özelliklerini, ayrıntılarını inceden inceye, özenli bir biçimde anlamaya, öğrenme-

ye çalışmak, tetkik etmek.

 • Belli olmak, ortaya çıkmak.

 • Bir olay veya bir durumdan geride kalan belirti, ipucu, emare.

 • Bir işe girişmek, harekete geçmek.

 Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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9. Aşağıda şekillerde numaralandırılmış bölümlere, çevresinde sözcük veya söz gruplarının çağrıştırdığı en uygun 
kavram yazılmak istenmektedir.

 

Uzaklık

Özlem Ayrılık

Tevazu

Anlayış Sevgi

Halk

Egemenlik Yönetim

 Buna göre numaralandırılmış yerlere getirilecek kavramlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

1 2 3
A) Gurbet Hoşgörü Demokrasi
B) Sıla Alçak gönüllülük Adalet
C) Gurbet Alçak gönüllülük Demokrasi
D) Sıla Hoşgörü Adalet

10. 
Her dil imparatorluk dili olamaz ---- her millet imparatorluk kuramaz. Bunun ---- büyük millet olmak, ---- büyük 
millet olarak yaratılmak lâzımdır. İslam Medeniyeti asırlarında, Türkler, dünyanın üç kıtasına hâkim millet 
olarak bayrakları altında tuttukları engin ülkelerden vergi alır gibi kelime de toplamışlardır. Böylelikle bütün o 
ülkelere kılıç kuvvetiyle değil kültür kuvvetiyle söz geçirmişlerdir. 

 Bu metinde boş bırakılan herhangi bir yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?

A) çünkü B) için C) hatta D) fakat

11. 
Fethedilen yerlerde yapılan mimarî eserlerle toprağın imarı gibi asırlarca Türk zevkiyle işlenip Türkçeleştirilen 
kelimeler de kültürümüzü imar etmiş ve bizim zafer ve şeref dolu asırlarımızın canlı mirasları olmuşlardır. 
Bu kelimeler atalarımız tarafından fethedilmiş ve vatan yapılmış topraklar gibi, fethedilmiş ve Türk yapılmış 
kelimelerdir. Şimdi sen, mademki bu tarihin çocuğusun, eski zafer ve şeref asırlarının bugünkü evlâdısın; 
atalarının sana miras bıraktığı her güzel şeyi seveceksin, bu dili seveceksin hem de her haliyle seveceksin.

 Bu metinde aşağıdakilerden hangisinin anlamını karşılayan bir söz kullanılmamıştır?

A) yapıt B) yüzyıl C) eğlence D) cet

TEST

2SÖZCÜKTE ANLAM
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2 SÖZCÜKTE ANLAM

12. Usta sözcüğü dilimizde; bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi başına yapabilen kimse, sanat öğreticisi 
ve işinin eri anlamlarında kullanılmaktadır. Bu sözcük, sosyal hayatta ustaya verilen değerin bir yansıması olarak 
birçok atasözünde de yer almaktadır;

 “Ustamın adı Hıdır, elimden gelen budur.’’ sözünde gücüm ancak bu kadarını yapmaya yeter, 

    I

 “Bakmakla usta olunsa, kediler kasap olurdu.’’ sözünde yetenekli çırak, ustasından daha usta olur, 

    II

 “Usta yanında perende atılmaz.’’ sözünde bir konuda tam beceri kazanmamış kişinin o işin uzmanıyla  üstünlük 

   III

 yarışına girmemesi gerektiği, *Usta maymun kamçı istemez.’’ sözünde işini iyi bilen kişinin zorlamaya ihtiyacı 
yoktur gibi anlamlar vardır.   IV

 Bu parçadaki numaralanmış atasözlerinden hangisi yanlış açıklanmıştır? 

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

13. 

 Kavramların sayılabilen, ölçülebilen ve azalıp çoğalabilen özelliklerini anlatan sözcükler nicel anlamlı 
sözcüklerdir. Sayılamayan ve ölçülemeyen özelliklerini anlatan sözcükler ise nitel anlamlıdır.

 Aşağıda kitaplarla ilgili özdeyişler verilmiştir.

 
I. II.

III. IV.

Kitaplar uygarlığa yol gösteren ışıklardır.
Franklin D. Roosevelt

Bir damla mürekkep
bir milyon kişiyi
düşündürebilir.

(Lord Byron)

Okuma ihtiyacı barut gibidir.
Tutuşunca artık sönmez.

Victor Hugo

İyi kitaplar okumak,
geçmiş asırların en iyi
insanlarıyla sohbet
etmek gibidir.    
  Descartes

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde nicel anlamlı bir sözcük veya sözcük grubu kullanılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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14. 

Servet’in çileli hayatını okurken onun genç yaşında üç yıl yapayalnız bırakıldığı bir konakta soğuk kış aylarının 
etkisi ile nasıl hasta olduğuna şahit oluyor ve yaşadığı zorlukları daha derinden hissediyoruz. Yazar kitapta 
her günün başına tarih yazıldığı için zamanı bir anlamda kimliklendiriyor diyebiliriz. Kahramanın sürekli so-
ğuklardan şikâyet ediyor olması ve ocak ayında yazmaya başladığı günlüğün başına “Muş. Kış şiddetlendi.” 
yazması bilinçaltımıza bir çentik atıyor.

 Altı çizili sözcüklerin cümleye kattığı anlam sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tespit etmek, onaylamak

B) Farkını göstermek, izlemek

C) Ayırmak, iz bırakmak

D) Belirgin hale getirmek, işaret koymak

15. Türkiye’nin dört bir yanındaki ormanlarda sonbaharla birlikte ortaya birbirinden güzel görüntüler çıkarken, zengin 
bitki örtüsüyle dikkat çeken Kaz Dağları da rengarenk oldu. 1774 metre yüksekliğiyle Kaz Dağları, su ekosistem-

                    I

 leri nedeniyle ‘‘Bin Pınarlı Dağ’’ olarak anılıyor. Bir tarafı Balıkesir’in Edremit ilçesinin kuzeyinde, bir tarafı ise Ça-

              II

 nakkale’nin Bayramiç ilçesi sınırlarında kalan Kaz Dağları, bugünlerde sonbahar mevsiminin bütün güzelliklerini 
bir tablo şeklinde sunuyor. Çok sayıda bitki türünü bünyesinde barındıran Kaz Dağları, yüksek oksijen oranının 

    III

 yanı sıra mitolojik geçmişi ve yerleşim alanlarındaki geleneksel yaşam tarzıyla da dikkat çekiyor.

    IV

 Bu parçadaki numaralanmış sözcükler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 
A) I numaralı sözcük terim anlamlı olarak kullanılmıştır. 

B) II numaralı sözcüğün cümleye kattığı anlam ‘‘hatırlamak’’tır. 

C) III numaralı sözcük mecaz anlam taşımaktadır. 

D) IV numaralı sözcüğün zıt anlamlısı ‘‘gelecek’’tir.
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1. 

 Bu yıl Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güneş Şampiyonası’nda dünya ve olimpiyat şam-
piyonu milli güreşçimiz Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev’i yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 

 Bu cümle, aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi iki cümlenin doğru bir şekilde birleştirilmesi ile oluş-
muştur?
A) • Avrupa Güreş Şampiyonası, her yıl Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleşmektedir.

 • Milli güreşçimiz Taha Akgül, Rus rakibi Sergei Kozyrev’i finalde yenerek 8. Avrupa şampiyonluğunu elde 
etmiştir.

B) • Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli haltercimiz Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev’i yenerek 8. Avru-
pa şampiyonluğunu elde etti.

 • Avrupa Güreş Şampiyonası bu yıl Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilmiştir.

C) • Rus sporcu Sergei Kozyrev’i yenen dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül 8. kez Av-
rupa şampiyonu olmuştur. 

 • Polonya’nın başkenti Varşova’da bu yıl Avrupa Güreş Şampiyonası gerçekleştirilmiştir.

D) • Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçimiz Taha Akgül, Rus sporcu Sergei Kozyrev’i yenerek Avrupa 
şampiyonu olmuştur.

 • Bu yıl Polonya’nın başkenti Varşova’da Avrupa Güneş Şampiyonası yapılmıştır.

2. 

 ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tarafından düzenlenen “Dünya Turnuvası” adlı çevrim içi fotoğraf yarış-
masında, Astronot Kate Rubins tarafından çekilen Van Gölü fotoğrafı, oyların çoğunu alarak birinci seçildi. 

 Bu cümleden kesin olarak çıkarılacak yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Astronot Kate Rubins, Van Gölü fotoğrafını uzaydan çekerek ödül kazanan profesyonel uzay fotoğrafçısıdır.

B) NASA’nın düzenlediği “Dünya Turnuvası” adlı yarışmada oylar internet üzerinden verilmiştir.

C) Yarışmada Türkiye’nin uzaydan çekilmiş farklı bölgelerine ait görüntüler de vardır.

D) Yarışmada sadece astronotların uzaydan çektiği dünya fotoğrafları yer almaktadır.

TEST

3 CÜMLEDE ANLAM
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3
3. I. genç bir kadına dünyada ilk beyin ameliyatı gerçekleştirildi

 II. yeraltı şehirleri, Ihlara Vadisi, Selime Katedrali gibi 

 III. turizmin gözdesi olan Aksaray’da 11 bin yıl önce

 IV. Kapadokya’ya açılan kapısıyla binlerce yıl önce 

 V. daha onlarca çeşitli tarihi mekânlarıyla

 VI. birçok uygarlıkların yerleşim yeri olan
 Numaralandırılmış ifadeler ile anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü sırada 

yer alır?

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

4. 

Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği kesin olmayan durumları direkt ifade eden cümlelere ola-
sılık cümleleri denirken bu ihtimali “önceki durumlardan yola çıkarak olacakları kestirme” 
anlamında ifade eden cümlelere tahmin cümleleri denir.

 Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlamı ifade eder?
A) Bu yaz mevsiminde hava eskisinden de sıcak olabilir.

B) Yasaklar daha da arttığına göre salgının seyri değişebilir.

C) Birazdan bir bulut kümesi yağmura dönüşebilir.

D) Yanımıza şeker alalım, gideceğimiz yerde çocuk olabilir.

5. 
Genç bir yazarken katıldığım yazar buluşmalarının birinde tecrübelerinden yararlanmayı çok istedi-
ğim büyük bir yazar, “Deneyimlerinizin bizi aydınlatacağını düşündüğünüz bir tavsiyenizi dinlemek 
isteriz.” diyen genç bir yazara “İlham geldiği anda, o büyülü zaman dilimini kaçırmamak için yazımın 
sadece taslak kısmını oluşturur ve asla ayrıntılara girmezdim. Gereksiz detaylara girersem büyülü 
zaman dilimim birden bitiverir, yazım yarım kalır düşüncesinden kaçamazdım. Daha sonra yazımı 
ayrıntılamak için kalemimi tekrar elime aldığımdaki yazdıklarım öncekine iğreti kalırdı. Siz benim gibi 
yapmayın, yazı taslağınızı oluştururken ayrıntılı yazın.” demişti.

 Bu metindeki tecrübeli yazarın tavsiyesi anlatımın hangi özelliği ile ters düşmektedir?

A) Özlülük B) Duruluk C) Özgünlük D) Açıklık

CÜMLEDE ANLAM
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3
6. 

Sokak lambaları altında çile çekmek aslında huzura atılan bir adımmış, dedi.

İftar saati yaklaştıkça pidelerin
mis kokusu daha da artardı.

Haftaya aynı gün getirmek üzere
dolabımdan iki kitap daha aldı.

Öznel yargı Nesnel yargı

Koşul-Sonuç Cümlesi Neden-Sonuç Cümlesi Koşul-Sonuç Cümlesi Amaç-Sonuç Cümlesi

1 2 3 4

 Bu şemada cümlenin ifade ettiği anlamlar oklarla doğru bir şekilde takip edildiğinde aşağıdaki numara-
lardan hangisine ulaşılır?

A) 
1

 B) 
2

 C) 
3

 D) 
4

7. 

Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çı-
karılabilen anlamlara örtülü anlam denir.  Örneğin, “Geçen hafta okulda düzenlenen söyleşiye ben de 
katıldım.” cümlesinde “de” bağlacı cümleye başkalarının da söyleşiye katıldığı anlamı katmıştır. Bu 
anlam cümlede açık olarak söylenmediği için bu cümle örtülü anlamlıdır.

 Buna göre,
 I. Nisan ayında saatlerce yağan kar, baharın müjdecisi olan ve çiçek açan kayısı ağaçlarına da zarar verdi.

 II. Milli takım dünkü maçta kendine güvenen Türk taraftarlarının güvenlerini yine boşa çıkarmadı ve maçı 
kazanmayı bildi.

 III. LGS’ye hazırlanan Murat, Türkçe dil bilgisi sorularını çok iyi yaptığını ve dil bilgisini çok sevdiğini ifade etti. 

 IV. Yaz tatilini Kastamonu’da geçireceğini ve orada türlü etkinliklere katılacağını mesaj ile bize bildirdi.  

 Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde örtülü anlam yoktur?

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


