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Kelimenin Anlamı ve Yorumu

KELIMENIN ANLAMI VE YORUMU

  ✱ İnsan, diğer insanlarla iletişim kurup duygu ve dü-

şüncelerini anlatabilmek için kelimeleri veya bazı 

işaretleri kullanır. İnsanların, düşündüklerini ve 

duygularını bildirmek için kelimelerle veya işaret-

lerle yaptıkları anlaşmaya dil denir.

  ✱ Dildeki anlamlı en küçük ses veya ses birliğine ke-

lime (sözcük) denir. Kelimelerin bir anlamı vardır. 

Kelimeler doğada ya bir varlığı ya da bir kavramı 

karşılar. Örneğin; “kitap” kelimesini duyduğumuz-

da zihnimizde, “ciltli veya ciltsiz olarak bir araya 

getirilmiş, basılı veya yazılı kâğıt yapraklarının 

bütünü” olan varlığın şekli canlanır.

  ✱ Yani kelimeler bir varlığı veya kavramı simgeler.

Kitap nedir?

Aşağıdaki cümlelerde “ağız” kelimesinin sizde çağrış-

tırdığı varlıkları ve kavramları belirleyiniz.

  ✱ Çocuğun ağzındaki şeker sanki hiç tükenmiyordu.

  ✱ Üç beş yaşlı kadın kapının ağzında oturmuşlardı.

  ✱ Karadeniz ağzı ile konuşan adamı sanki bir yer-

den tanıyordum.

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi bazen bir 

kelime birden çok varlığı veya kavramı karşılayabilir. 

Yani bir kelimenin birden çok anlamı olabilir. Kelime-

ler ilk ortaya çıktıklarında tek anlamları vardır. Fakat 

kelimeler toplum içerisinde kullanılırken ihtiyacı karşı-

lamak amacı ile doğada ilk anlamlarının belirttiği var-

lığa benzerliği olan varlıklara da ad olmuştur. Bunun 

dışında kelimeler mecaz yoluyla da yeni anlamlar 

edinmişlerdir.

1. Sof ra ya pi lav ge lin ce Aziz eği le rek kok la dı.

2. Te nis oy nar ken oyuncular yüz çe şit çe vik lik 

için de eği lir.

3. Bu adam han gi işe eğil miş se o iş te ba şa rı el

de et miş tir.

4. Türk mil le ti hiç bir za man baş ka ulus lar önün

de eğil mez.

Yukarıdakicümlelerde“eğil mek”kelimesikaç
farklıanlamdakullanılmıştır?

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

Örnek Soru

“Eğil mek” kelimesi bi rin ci cüm le de “be lir li bir yön

le açı oluş tu ra cak şe kil de du rum al mak”, ikin

ci cüm le de “bir işi yap mak için be li ni bük mek”, 

üçün cü cüm le de “bir işi önem se yip ele al mak”, 

dör dün cü cüm le de “baş ka sı nın bas kı ve ege

men li ği ni be nim se mek” an la mın da kul la nıl mış tır.

D

Çözüm

  ✱ Başlangıçta tek bir anlamı varken zamanla ben-

zetme ve mecaz yoluyla yeni anlamlar kazanmış 

kelimelere çok anlamlı kelimeler denir. Kelimele-

rin bu durumuna da çok anlamlılık denir.

Kelimeler çok anlamlılık özelliğini cümle içerisinde 

kazanır. Kelimeler tek başına kullanıldıklarında her 

zaman gerçek anlamlıdır.

1. Bü tün eş ya la rı nı top la yıp bi ze yer leş ti.

2. Ço cuk, bo zuk luk la rı is te me yin ce ona bü tün 

pa ra ver di.

3. Bü tün bir ek me ği bir öğün de bi tir di.

4. Bil gi sa yar la il gi li bü tün der gi le ri ta kip eder di.

Yukarıdaki cümlelerde “bütün” kelimesi kaç
değişikanlamdakullanılmıştır?

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

Örnek Soru

1. ÜNİTE
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6. Sınıf

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler

“Bü tün” kelimesi 3. cümlede “parçalanmamış” 

anlamında, 2. cüm le de “bo zuk luk ol ma yan” an la

mın da, 1 ve 4. cümlelerde “çok sa yı da ki var lık ve 

nes ne le rin hep si” an la mın da kul la nıl mış tır.
C

Çözüm

Kelimeleri anlam özelliklerine göre aşağıdaki gibi in-

celeyeceğiz.

GERÇEK, MECAZ VE TERIM ANLAMLI  
KELIMELER

Gerçek Anlam
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

 › Kardeşimin bu sabah burnu kanamış.

 › Yemeğe yine acıyı çok atmıştı.

Bu cümlelerde renkli yazılan kelimeler gerçek an-

lamları ile kullanılmıştır. “Burun” kelimesi “alınla üst 

dudak arasında bulunan çıkıntılı, iki delikli koklama 

ve solunum organı” anlamıyla, “acı” kelimesi “bazı 

maddelerin dilde bıraktığı yakıcı tat” anlamıyla kul-

lanılmıştır. Bu kelimeleri duyduğumuzda aklımıza ilk 

önce bu anlamları gelmektedir.

  ✱ Bir kelimenin başlangıçta yansıttığı ilk anlamına 

veya bir kelimenin akla gelen ilk anlamına gerçek 

anlam denir. Kelimenin gerçek anlamı her zaman 

sözlükte ilk sırada yer alır.

Mecaz Anlam
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

 › Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.

 › Havadaki keskin parfüm kokusu odadaki herkesi 

rahatsız etti.

Yukarıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelerin ger-

çek anlamları ile hiçbir alakaları yoktur. “Ağır” keli-

mesinin gerçek anlamı, “tartıda çok çeken, hafifin 

karşıtı”dır. Bu cümledeki anlamıysa “hoş olmayan, 

kötü”dür. Görüldüğü gibi kelimenin gerçek anlamı ile 

cümledeki anlamı arasında hiçbir ilişki yoktur. İkinci 

cümledeki renkli yazılan kelimenin gerçek anlamı, 

“çok kesici, iyi kesen”dir. Cümledeki anlamı ise “etkili, 

sert”tir.

  ✱ Sözü etkili kılmak amacıyla kelimenin gerçek an-

lamından tamamen uzaklaşarak cümlede yeni 

anlamlar kazanmasına mecaz anlam denir.

Kelimeler tek başlarına mecaz anlamlı olmaz. 

Ancak cümle içerisinde mecaz anlam kazanır. 

Mecaz anlam kazanan kelime genellikle soyut 

özellik gösterir.

Uyarı

1. Bahçedeki ham elmaları koparmamalısın.

2. Rafineride ham petrol işleniyor.

3. Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim.

4. Ham adamlarla bu konuyu tartışmam.

Numaralanmışcümlelerinhangisindealtıçizi
likelime,mecazanlamıylakullanılmıştır?

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

TEOG Kasım 2013

D seçeneğinde “ham” kelimesi “karakter, kişiliği 

tam oturmamış” anlamıyla yani mecaz anlamda 

kullanılmıştır.

D

Çözüm

Terim Anlam
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

  ✱ Geçen ders sıfatları işlemiştik.

  ✱ Çıkarma işlemini kısa yoldan yapmasını öğrete-

ceğim.

Bu cümlelerde renkli yazılan kelimeler Türkçe ve ma-

tematik derslerinde kullanılmaktadır. Bu derslerle ilgili 

özel kavramları karşılamaktadır.
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6. Sınıf

Gerçek, Mecaz ve Terim Anlamlı Kelimeler / Kelimeler Arası Anlam İlişkileri

  ✱ Bilim, sanat ya da meslek dallarından herhangi 

biri için kullanılan özel kelimelere terim anlamlı 

kelimeler denir.

“Kök”kelimesiaşağıdakicümlelerinhangisin
deterimanlamıylakullanılmıştır?

A) Aniden başlayan tipi ve fırtına onların sıcak 

evini kökünden sarsıyordu.

B) Köklü geçmişe dayanan güzel bir dostlukları 

vardı.

C) Yaşadıkları sorunu kökünden çözmek için bir 

araya geldiler.

D) Yaptırmak kelimesinin kökünü bulmak için 

bütün eklerini çıkardı.

TEOG Nisan 2014

D seçeneğinde “kök” kelimesi dil bilgisi terimi ola-

rak kullanılmıştır.

D

Çözüm

Bazen terimler, günlük yaşamda terim anlamları-

nın dışında kullanılarak mecazlaşabilir.

Senin sözlerin konuya farklı açıdan bakmamı 

sağladı.

Bu cümlede, bir matematik terimi olan “açı” keli-

mesi mecazlaşmıştır.

Uyarı

KELIMELER ARASINDAKI  
ANLAM ILIŞKILERI

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

  ✱ Konuklarımızı ağırlamak için annem birçok ye-

mek yapmış.

  ✱ Amcamlara bu akşam Ankara’dan misafir gele-

cekmiş.

Bu cümlelerde renkli yazılan kelimelerin anlamları ay-

nıdır. Kelimelerin yerlerini değiştirsek de cümlelerin 

anlamları değişmez. Örneğin, “Misafirlerimizi ağır-

lamak için annem birçok yemek yapmış.” desek de 

cümlenin anlamı aynıdır.

  ✱ Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş 

anlamlı (anlamdaş) kelimeler denir.

Bir kelimenin eş anlamlısı, o kelimenin cümledeki 

kullanımına göre belli olur. Çünkü dilimizde keli-

meler cümledeki kullanımına göre anlam kazan-

maktadır.

Bir dilin kendi söz varlığında eş anlamlılık olmaz. 

Eş anlamlılık söz konusu ise kelimelerden biri ya-

bancı kökenlidir.

Uyarı

Aşağıdaki çocuklardan hangisinin söylediği
cümledealtıçizilikelimenineşanlamlısıvardır?

A)

C)

D)

B)

Kış gelince kendine yeni ayakkabı 
almış. 

Acı biberleri buraya koysunlar.

Yol kenarında taze balık satıyorlar.

Kullandığın sözcüklere dikkat 
etmelisin. 

Turan

Canan

Nurcan

Ünal

Örnek Soru

Tu ran, Ca nan ve Nur can’ın cüm le sin de ki al tı çi zi li 

kelime le rin eş an lam lı sı yok tur. Ünal’ın cüm le sin

de ki al tı çi zi li söz cü ğün eş an lam lı sı “ke li me” dir.

D

Çözüm
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6. Sınıf

Erdem, kütüphanede kitap okumak istemektedir. 

Fakat kapı kilitlidir. Kilidi, üzerinde “eş anlamlı” 

kelimelerin yazılı olduğu anahtar açmaktadır. 

Buna göre Erdem, aşağıdaki anahtarlardan
hangisinikullanmalıdır?

Baş

Saç
A)

Elbise

Giysi
C)

Armağan

Pasta
B)

Silgi

Kalem
D)

Örnek Soru

Erdem, giysi ve elbise yazılı anahtarı kullanmalı-
dır. Çünkü giysi ve elbise eş anlamlı kelimelerdir.

C

Çözüm

Yakın Anlamlı Kelimeler

Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

 › İp kopunca boncuklar etrafa saçıldı.

 › Bardak devrilince çay döküldü.

Bu cümlelerdeki renkli yazılan kelimeler anlam olarak 

birbiriyle tam örtüşmez. Kelimeleri birbirinin yerine 

kullanamayız.

  ✱ Anlamları birbiriyle tam örtüşmeyen, fakat birbirine 

yakın olan kelimelere yakın anlamlı kelimeler denir.

Kelimelerin yakın anlamlılık özellikleri de cümle 

içerisinde kullanıma göre belirir. Bunun için ba-

zen yakın anlamlı gibi görünen kelime cümlede 

kullanımına göre yakın anlamlı olmayabilir. “Ya-

saları çiğnemek”, “Çiçekleri çiğnemek”, “Çiçekle-

re basmak”.

Uyarı

“Ağ rı la rı yü zün den sa ba ha ka dar hiç yat ma dı.” 
cümlesindekialtıçizilikelimeninyakınanlam
lısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanıl
mıştır?

A) Bugüne kadar acı la rı nı hep içi ne ata rak ya şar

mış.

B) Ko lu nun sı zı sın dan ne ya pa ca ğı nı bil mi yor du.

C) Tek ama cı, ile ri de diş dok to ru olup has ta la rı 

iyi leş tir mek ti.

D) Et ra fın da ki in san la rın ken di si ne böy le dav ran

ma la rı na çok üzü lü yor.

Çıkmış Sorular

So ru kö kün de ki cüm le de al tı çi zi li olan “ağ rı” keli-
mesinin ya kın an lam lı sı “sı zı” kelimesidir..

B

Çözüm

“An ne si ço cu ğun elin den tut muş tu.” cümlesin
deki“tut mak” kelimesininyakınanlamlısıhan
gicümledekullanılmıştır?

A) Sa na ula şa bil mek için çok ça ba la dım.

B) Pat ro nun gö zü ne gir mek için uzun sü re ça lış

tım.

C) Kaleci, bu sert şutu kolayca yakaladı.

D) Ço cu ğun yi ne ina dı tut muş, git mem de yip du

ru yor.

Örnek Soru

“Tut mak” kelimesinin ya kın an lam lı sı “ya ka la

mak” kelimesidir.

C

Çözüm
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Karşıt (Zıt) Anlamlı Kelimeler
Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelere dikkat 

ediniz.

 › Elimde üç misketim var.

 › Benim elimde hiç misketim yok.

Bu cümlelerdeki renkli yazılı kelimeler anlam olarak 

birbirinin tam karşıtıdır.

  ✱ Anlam bakımından birbirine karşıt olan, aykırı dü-

şen kelimelere zıt anlamlı kelimeler denir.

Eylemlerdeki olumsuz anlam ile karşıt anlamlılığı 

karıştırmamak gerekir. Örneğin “gitmek” sözcü-

ğünün karşıtı “gitmemek” değil “gelmek” tir.

Uyarı

 ¡ 1 ve 2. kelimeler arasında eş anlamlılık ilişkisi 

vardır.

 ¡ 1 ve 3. kelimeler arasında zıt anlamlılık ilişkisi 

vardır.

Aşağıdakilerdenhangisibubilgileregöredü
zenlenmiştir?

1. kelime 2. kelime 3. kelime

A) Büyük Kocaman İri

B) Genç Yaşlı İhtiyar

C) Kötü Fena İyi

D) Soğuk Sıcak Serin

Örnek Soru

Kötü ve fena kelimeleri eş anlamlıdır, kötü ve iyi 

kelimeleri zıt anlamlıdır.
C

Çözüm

Kelimeler, karşıt anlamlılık ilişkilerini de cümle 

içerisinde kazanır. Örneğin “Boş sözleri ile herke-

si sıkıyor.” cümlesindeki “boş” kelimesi ile “Dolu 

bardakları dağıttım.” cümlesindeki “dolu” kelimesi 

karşıt anlamlı değildir.

Uyarı

 
1.

2.

3.

4.

şehir kent

ulus millet

sınıf derslik

genç ihtiyar

Yukarıdakikelimeeşleştirmelerininhangisin
defarklıbiranlamilişkisivardır?

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

Örnek Soru

1, 2 ve 3. eşleştirme eş anlamlı kelimelerle ilgi-
lidir. 4. eşleştirme karşıt anlamlı kelimelerle iliş-
kilidir.

D

Çözüm

Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler

Bahçedeki

Burak

Doruk

Sinem

Elif

 gül ağacının kokusu her
yanı sarmış.

Orta sıradaki çocuk hiç durmadan
gülüyor.

Burak ve Doruk’un cümlelerinde
renkli yazılan sözcüklerin anlamları
aynı mıdır?

Hayır aynı değildir. O sözcüklerin ya-
zılışları aynı ama anlamları farklıdır.

  ✱ Yazılışları aynı anlamları farklı olan kelimelere eş 

sesli (sesteş) kelimeler denir.
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6. Sınıf

Bir kelimenin gerçek, yan ve mecaz anlamları 

arasında sesteşlik ilişkisi yoktur. Çünkü her ses-

teş kelime temel anlamlıdır.

“kâr  kar, hâlâ  hala” gibi okunuşları farklı olan 

kelimeler de sesteş değildir. Sesteşlik ilişkisi de 

kelimenin cümlede kullanımı ile belli olur.

Uyarı

“Ara sıra kır kokuları getiren hafif bir rüzgar esi-
yordu.”

Bu cümledeki“kır”kelimesinineşseslisiaşa
ğıdakilerinhangisindekullanılmıştır?
A) Bir kır gezisinde, tesedüfen tanıştık onunla.

B) Kır çiçekleri topladım bu sabah senin için.

C) Ellerini, kırları artan saçları arasında gezdirir-

di.

D) Oğlum, kırlarda koşup oynamayı çok sevdi.

TEOG Nisan 2014

Cümlede “kır” kelimesi “Şehir ve kasabaların dı-

şında kalan çoğu boş ve geniş yer” anlamında 

kullanılmıştır. A, B ve D seçeneklerinde de bu 

anlamda kullanılmıştır. C seçeneğinde “renk” 

anlamında kullanılarak cümlede kullanılan “kır” 

kelimesinin sesteşi olmuştur.

C

Çözüm

“Çocuk yine gelip oyunu 
bozmuş.” 

Ali’nincümlesindeki“boz”kelimesinineşses
lisihangicümledekullanılmıştır?

A) Adamlardan birisi anlaşmayı bozmuş.

B) Semih’in, işimizi bozacağını biliyordum.

C) Nasrettin Hoca boz eşeğine atlayıp gitmiş.

D) Bu çocuk benimle Ayşe’nin arasını bozdu.

Örnek Soru

Ali’nin cümlesindeki “boz” kelimesinin eş seslisi C 

seçeneğinde kullanılmıştır.
C

Çözüm

Ellerindeki ağır kolilerle zar zor yürüyordu küçük 
çocuk.

Bucümledeki “ağır” kelimesinin zıt anlamlısı
aşağıdakilerinhangisindevardır?

A) İnce sözler söyleyerek arkadaşlarının kalbini 

alıyordu.

B) Okan, arkadaşından hafif olduğu için daha 

hızlı koşuyordu.

C) Sığacık’ta çok güzel arkadaşlıklar kurduk bir 

haftada.

D) Doğru insanlardan yanlış sözler duyamazsı-

nız.

Örnek Soru

Öncülde verilen cümlede “ağır” kelimesi “tartı-

da çok çeken” anlamıyla kullanılmıştır. A, C ve 

D seçeneklerinde ağır sözcüğünün zıt anlamlısı 

yoktur. B seçeneğinde kullanılan “hafif” kelime-

si “tartıda az gelen” anlamıyla kullanılmıştır ve 

“ağır” kelimesinin zıt anlamlısıdır.
B

Çözüm
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1
A. Aşağıdakicümlelerdeyeralanmecazanlamlı

kelimelerinaltlarınıçiziniz.

1. Ço luk ço cu ğu uğ ru na ken di ni har ca dı.

2. Ken di dün ya la rı için de  ne tat lı ne öz lü ko
nu şur lar dı.

3. El le rin de ka lan tüm mal la rı za val lı adam a 
da ya mış lar.

4. Söy le nen le ri des tek li yor, on la ra day anak 
olu yor du.

B. Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelime
leringerçekanlamdakullanıldığıcümlelerin
başına (+), gerçek anlamda kullanılmadığı
cümlelerinbaşına(–)koyunuz.

1. Bu ak şam di şi yi ne çok ağ rı mış.

2. De de min ku la ğı ağır işi ti yor du.

3. Mes le ği ile il gi li ki tap la rı çok az dı.

4.
Ateş li tar tış ma la ra gir di ği za man bi le 
öl çü yü ka çır maz dı.

5. İşinde çok kısa sürede parladı.

6. Kardeşim sonunda okumayı sök tü.

7.
Eli miz de ki el ma la rı bak kal da tar ta
ca ğız.

8.
Ak şam işten ge lin ce sa lon da ki ka ne
pe ye uzan dım.

C. Aşağıdakicümlelerdeterimanlamlıkelimele
rinaltlarınıçiziniz.

1. Öğ ret me ni miz def te ri mi ze bi rer doğ ru çiz
me mi zi is te di.

2. İki per de lik bir oyun da rol al mış tım.

3. Za mir ler, isim le rin ye ri ne kul la nı lan kelime-
lerdir.

4. Metindeki me caz an lam lı kelimeleri bul
ma mı is te di ler.

5. Hüc re çe pe ri, hüc re nin dış et ki le re kar şı 
ko run ma sı nı sağ lar.

D. Aşağıdakikutulardanumaralanmışkelimele
rieşanlamlılarıileeşleştiriniz.

millet
vatan

ıslak

öğrenci
sınıf
ev
aş

beyaz

el
nehir
şehir

kent
ırmak
yabancı
yaş
ak

yemek
konut
derslik
talebe
yurt
ulus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

a
b
c
ç
d
e
f
g
ğ
h
ı

E. Aşağıdaki cümlelerde karşıt anlamlısı olan
kelimelerinaltlarınıçiziniz.Kelimelerinkarşıt
anlamlılarınıbirercümledekullanınız.

Atalarımızın dediği gibi, tok ağırlaması 
zordur.

………………………………………………

Kuru elbiseleri içeri almasını söyledim.

………………………………………………

Soğuk su içince bademcikleri şişmiş.

………………………………………………

Bu saatte hiç açık dükkân bulamazsınız.

………………………………………………

Yaşlı bir kadına yardım etmişler.

………………………………………………

Acı bir haber tüm çalışanları sarstı.

………………………………………………

Uzun saçlı çocuk, kardeşime benziyor.

………………………………………………

F. Aşağıdakikelimelerieşsesliolacakşekilde
cümledekullanınız.

yıl

yıl

: ……………………………………………

: ……………………………………………

yaz

yaz

: ……………………………………………

: ……………………………………………

aç

aç

: ……………………………………………

: ……………………………………………
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6. Sınıf

1
1. Aşağıdakicümlelerinhangisinde “ku ru”keli

mesimecazanlamıylakullanılmıştır?

A) Bu mev sim de ku ru so ğan bul mak çok zor.

B) Ku ru bir an la tımı olan ya zar, an la tı mı nı de
ğiş tir mek is te mi yor.

C) An nem tüm göm lek le ri mi yı ka mış, hiç ku ru 
göm leğim yok.

D) Ku ru top rak su ya has ret bir şe kil de bek li yor.

2. “Boz mak” kelimesini aşağıdaki kişilerden
hangisi“bi çi mi ni ve kul la nı şı nı de ğiş tir mek” an
lamındakullanmıştır?

A)
Bu iki radyo istasyonu birbirini
bozuyor.

B)

Markette parayı bozduramadım.

C)

Tam biraz rahat edeceğim,
işimi bozuyorsun.

D)
Annem eski kazakları
bozuyor, paspas örüyor.

3. Aşağıdakicümlelerinhangisinde“bö lük” keli
mesini“bir bü tün den ay rıl mış olan kı sım”anla
mındakullanılmıştır?

A) Saç la rı nı bö lük bö lük yap mış.

B) Am cam lar öte ki bö lük te otu ru yor.

C) Bir ler bö lü ğün de ki sa yı la rı top la yın.

D) Sen bu bö lü ğün as ke ri de ğil sin.

4. Aşağıdakicümlelerinhangisinde“bu run” keli
mesinigerçekanlamlıdeğildir?

A) Ço cu ğun bur nu ba ba sı nın ki ne ben zi yor du.

B) Bur nu ka na yın ca dok to ra gö tür müş ler.

C) Bur nun da ki eti ge le cek haf ta al dı ra cak mış.

D) Öyle sinirli ki âdeta burnundan soluyordu.

5. 1. Sı cak su yu ko yun ca elin de ki bar dak çat la
mış.

2. Soğuklardan dolayı işçilerin çoğunun elleri 
çatlamıştı.

3. Kaşığı tabağa hızlıca vurunca tabak çatladı.
4. O kadar yemek yedik ki nerdeyse çatlaya-

caktık.

Yukarıdaki cümlelerde “çat la mak” kelimesi
kaçfarklıanlamdakullanılmıştır?

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

6. 1. Sa nem ’i ba na kar şı iyi dol dur muş lar.
2. Söy le di ğim söz le rin onu kı ra ca ğı nı hiç dü

şün me miş tim.
3. Ak şam ki rüz gâr da te le fon tel le ri kop muş.
4. Ada mın mis kin dav ra nış la rı he pi mi zi şa şırt tı.

Numaralanmışcümlelerdealtıçizilikelimeler
denhangilerimecazanlamlıdır?

A) 1 ve 2.  B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3.  D) 2 ve 4.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim an
lamlıkelimekullanılmıştır?

A) So ğuk ha va lar da sı kı gi yin mek ge re kir.

B) Raf ta ki tüm ta bak lar sar sın tı ile ye re dö kül
müş.

C) Bu lut lu bir ha va da pik ni ğe git mek is te mem.

D) İs tan bul ağ zı ile ko nu şan kadın, Türk çe öğ
ret me niy miş.

8. Aşağıdakicümlelerinhangisindealtıçizilike
limeterimanlamlıdeğildir?

A) Bin ler bö lü ğün den bir yüz lük ala rak işe baş
la ma lı sın.

B) Akıl akıl dan üs tün dür diye bo şu na de me miş, 
ata la rı mız.

C) Hüc re bö lün me siyle ço ğa lır man tar lar.

D) Bu iki kelime ara sın da ula ma oluş maz.
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6. Sınıf

9. “Bağ la mak” kelimesini aşağıdaki öğrenciler
denhangisimecazanlamdakullanmıştır?

A)

Koray

Abbas Dayı atını söğüt
ağacına bağlamıştı.

B)

Selin

Kopan telleri sonunda
bağlamayı başardık.

C)

Sanem

O kadar dil dökmesi boşa
değil, iş bağlıyor.

D)

Turan

Kardeşim hâlâ ayakkabı-
larını bağlayamıyor.

10. “Mo del” kelimesini aşağıdaki kişilerdenhan
gisi“bir özel li ği olan nes ne ve ya ki şi” anlamın
dakullanmıştır? 

A)

Modelimiz bir saat sonra
burada olacak.

B)

Elbiselerin modelini hiçbirimiz
beğenmemiştik.

C)

Kendine model olarak 
öğretmenini       almıştı.

D)

Son model bir arabayla bizi
almaya geldi.

11. 1. Kara kara bu lut lar gök yü zü nü kap la dı.
2. Ev le rin bir ta ra fı nı yol, üç ta ra fı nı da çam or

man la rı kap lar.
3. Sert ve uzun bı yık la rı du dak la rı nın üs tü nü 

kap la mış.
4. Bu ra la ra ge lin ce içi mi se vinç kap lı yor.

Yukarıdaki cümlelerde “kap la mak” kelimesi
kaçfarklıanlamdakullanılmıştır?

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

12. “Ayak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi
sinde “yü rü yü şün ağır lık ve ya ça buk luk de re ce

si” anlamındadır?

A) Al dı ğı ayakkabı aya ğı nı sı kın ca o ayakkabıyı 

giy me yi bı rak mış.

B) San dal ye nin aya ğı kı rı lın ca ev de otura cak 

yer kal ma dı.

C) Se nin aya ğın la kö ye ak şa ma ka dar va ra ma yız.

D) Ya rı şın son aya ğın da at le ti miz ön e geç me yi 

ba şar dı.

13. 

Bozuk havalarda yollar tehlikeli olabilir.
Ankara

Büyük adamlar, fikir üretenlerdir.
İstanbul

Çoğu zaman işlerimizde in-
sanlardan yardım alırız..

Erzurum

Dar kafalı insanlar gibi yeni-
liklere karşı olmayın.

Antalya

 

Yukarıdaki otobüslerin hangisindeki cümle
demecazanlamlıkelimekullanılmamıştır?

A) An ka ra  B) İs tan bul

C) Er zu rum  D) An tal ya
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2
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili

kelimemecazanlamıylakullanılmıştır?

A) Du ru şun dan ka ran lık iş ler çe vir di ği bel liy di.

B) Ko yu renk li bir göm lek al ma yı dü şü nü yo rum.

C) Tu ru ta mam la ya ma dan ya rış tan ay rıl dım.

D) İçin de ki se sin seni ne re ye gö tü re ce ği ni bil.

2. Aşağıdakicümlelerinhangisinde“ku şak” keli
mesiterimanlamlıdır?

A) Bi zim ku şa ğın in san la rı hep ge le ce ğe umut la 

ba kar.

B) Be lin de ki ku şak tan Ka ra ke çi li ol du ğu an la şı

lı yor.

C) Or ta ku şak ül ke le ri ni ge le cek te su suz luk bek

li yor.

D) Yaş lı ka dın ku şa ğın dan çı kar dı ğı ke se yi ba

na uzat tı.

3. “Gör mek” kelimesiaşağıdakicümlelerinhan
gisinde, “yü zü bir ye re doğ ru ol mak” anlamın
dadır?

A) Evin gü neş gö ren oda sı nı ba na ayır mış lar.

B) Mer di ve nin ar ka sın da ki kü çük oda yı da ha 

ön ce hiç gör me miş tim.

C) Onun gö zü yal nız pa ra yı gö rü yor.

D) Bu ova se nin gi bi yüz ler ce in sa nın sev da sı nı 

gör dü.

4. 1. Ha va da uçan kuş vu rul muş gibi bir den bi re 

yere dü ştü.

2. Sen bu işin üs tü ne ne den se çok dü şü yor

sun.

3. Ne den se kaç gün dür ai lem hep ak lı ma dü

şü yor.

4. Ba ba sı nın An ka ra’ya ta yi ninin çık ma sı bu 

ta rih le re dü şer.

Yukarıdakicümlelerde “düş mek” kelimesikaç
farklıanlamdakullanılmıştır?

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

5. Aşağıdakicümlelerinhangisinde,“kay na mak” 
kelimesi“iyileşmek”anlamındakullanılmıştır?

A) So ba nın üze rin de ki su sa at ler dir kay na mı

yor.

B) Bu ra da ka rın ca lar kay nı yor.

C) Elin de ki ya ra üç gün için de kay na mış.

D) Bu yay la nın her kö şe sin den bir pı nar kay nar.

6. Aşağıdakicümlelerinhangisinde“ha va”keli
mesimecazanlamlıdır?

A) Ha va o gün bi raz bo zuk çay dı, dı şa rı da yağ

mur ya ğı yor du.

B) Kaç gün dür ha va da bir tek bu lut yok.

C) Onu ken di ha va sı na bı ra kır sak bu iş bir ay da 

bit mez.

D) Ha va sa ba ha doğ ru çok so ğuk olur bu ra da.

7. “Tat mak” kelimesiaşağıdakicümlelerinhan
gisinde“duymak, hissetmek”anlamındadır?

A) Bu pas ta dan ben de tat mış tım.

B) O meş hur yö rük ay ran la rı nı tattık.

C) Bu adam ya şa mın her acı sı nı tat mış.

D) Bu gü ne ka dar böy le bir bal tat ma mış tım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, terim an
lamlıkelimekullanılmıştır?

A) Çocuk basketbola başlayınca boyu epey 

uzadı.

B) Penaltıyı, Hakan’ın kullanmasını istediler.

C) Son zamanlarda oyun oynayacak vaktimiz 

olmadı.

D) Değişik zamanlarda aynı iş yerlerinde çalış-

tık.
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9. 
Dep rem de yo lun bel li bö lü mü çök müş.

Su yun ba şı na çö küp elini yü zü nü yı
kama ya baş la dı.

So luk so lu ğa ge lip ka ne pe ye çök tü.

Bu olay dan son ra tüm ümit le rim çök tü.

1.

2.

3.

4.

 

“Çök mek”kelimesiyukarıdakicümlelerdekaç
farklıanlamdakullanılmıştır?

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

10. Aşağıdakiöğrencilerdenhangisi“dil”kelime
sini“dü şün ce ve duy gu la rı nı bil dir me ye ya ra yan 

araç”anlamıilekullanmıştır?

A)

C)

D)

B)

Konuşma ve yazı dilini çok
iyi kullanır.

Terazinin dili kırıldığı için
çalışmıyor.

Ateşlenince dili yara olmuş.

Adama uzun süre dil döktük.

Berfin

Murat

Naz

Vahit

11. Aşağıdakicümlelerinhangisindealtıçizilike
limemecazanlamlıdır?

A) Os man lı Dev le ti’nin çö küş yıl la rıy dı.

B) Es ki elbiselerimi kaldırmama yardım etti.

C) Boş ta bak la rı kal dır ma da ba na yar dım et.

D) Ses siz ce oda dan çı kıp git miş.

12. Ye me ğin öl çü sü nü yine ka çır mış.

Şi ir le ri ni he ce öl çü süy le ya zar.

Şar kı yı öl çü sü ne uy gun oku du.

Her kes hareketlerinin ölçüsünü be lir le sin.

1.

2.

3.

4.

 

Bucümlelerinhangilerinde“öl çü”kelimesite
rimanlamıylakullanılmıştır?

A) 1 ve 2. B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3. D) 2 ve 4.

13. Aşağıdakicümlelerinhangisindealtıçizilike
limemecazanlamlıdır?

A) Sa çı dö kül müş bir adam bi zi kar şı la dı.

B) Bi zim boş va at le re kar nı mız tok.

C) Yü rür ken hiç dik kat li dav ran mı yor sun.

D) Acı kın ca bir lo kan ta ya gi rip ye mek ye dik.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” keli
mesimecazanlamlıdeğildir?

A) Sert ba kış la rı ile her ke si kor ku tu yor.

B) Ada mın sert bir se si var mış.

C) Sert dav ra nış la rı yü zün den hep dış la nı yor.

D) Sert bir tah ta ile çöp le ri ite li yor.
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Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Söz Öbekleri

DEYIMLER, ATASÖZLERI, IKILEMELER,  
SÖZ ÖBEKLERI

Deyimler

 › Biz yok ken am ca la rı ço cuk la ra göz ku lak ol muş.

 › Ay la yine pi re yi de ve ya pı yor.

Yu ka rı da ki cüm le ler de renk li ya zı lan kelimeler öbek

le şe rek ken di an lam la rın dan fark lı bir an lam ka zan

mış lar dır. Bi rin ci cüm le de ki “göz ku lak ol mak” de yi mi 

“Ko run ma sı ge re ken kim se yi ya da şe yi gö rüp gö zet

mek” an la mıy la kul la nıl mış tır. 

İkin ci cüm le de ki “pi re yi de ve yapmak” söz öbe ği 

“Önem siz bir şe yi abart mak” anlamıy la kul la nıl mış tır. 

Gö rül dü ğü gibi kelimelerin asıl an lamla rı ile bir bağı 

yoktur.

  ✱ Anlatımı güçlendirmek için en az iki kelimeyle ku-

rulan, özellikle mecaz anlam kazanan söz öbek-

lerine deyim denir.

DeyimlerinÖzellikleri

  ✱ Deyimler kalıplaşmış söz öbekleridir. Bu nedenle 

deyimleri oluşturan kelimelerin yerleri değiştiri-

lemez. Kelimelerin yerine eş anlamlısı kullanıla-

maz: “Canı ağzına gelmek” deyimi “Ağzına canı 

gelmek” şeklinde kullanılmaz.

  ✱ Deyimler genellikle mastar biçiminde kullanılır: 

 Bıyığı terlemek, ayak diremek...

  ✱ Deyimler genelde mecaz anlamlı sözlerdir:

 Göz atmak (kısa bir süre, fazla dikkat etmeden ba-
kıvermek)

  ✱ Bazı deyimler gerçek anlamlıdır:

 Çoğu gitti azı kaldı, hem suçlu hem güçlü.

  ✱ Deyimlerin bazıları söz öbeği biçimindedir:

 Başına buyruk (istediği gibi davranan)

  ✱ Deyimler söylenmesi gereken ortam oluşunca 

söylenir.

  ✱ Deyimler genel yargı bildirmez, genel kural niteliği 

taşımaz, özel durumları anlatan söz öbekleridir.

Yaşadığı olumsuzluklara rağmen çevresindeki 

melek yüzlü, tatlı dilli insanlarla konuşur ve dün-

yayı toz pembe görürdü. 

Altıçizilideyimincümleyekattığıanlamaşa
ğıdakilerinhangisindevardır?

A) Üzücü durumlara bile iyimser gözle bakardı.

B) Güzel konuşmalarıyla etrafındakileri etkilerdi.

C) Yaptığı işe gereğinden fazla yoğunlaşıp çev-

resiyle ilgilenmezdi.

D) Mutlu ve huzurlu bir yaşam için çabalardı.

TEOG Nisan 2014

Altı çizili deyimin anlamı “iyimser olmak, üzücü 

durumlara bile iyi bakmak”tır. Bu anlamı karşıla-

yan cümle A seçeneğinde verilmiştir. 

A

Çözüm

Aşağıdakicümlelerinhangisindedeyim,açık
lamasıylaverilmiştir?

A) Onu övdükçe övüyor, göklere çıkarıyordu.

B) Gönlü olmuş, gitmekten vazgeçmişti.

C) Emekli olduktan sonra kabuğuna çekilmişti.

D) Zengin ve gözü gönlü tok bir insandı.

Örnek Soru

A seçeneğinde deyim, açıklamasıyla verilmiştir. 

“Göklere çıkarmak” deyimi “övdükçe övmek” an-

lamındadır.
A

Çözüm
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Deyimler, Atasözleri, İkilemeler, Söz öbekleri

Atasözleri

 › Et tır nak tan ay rıl maz.

 › Ateş düş tü ğü ye ri ya kar.

Yu ka rı da ki cüm le ler ka lıp laş mış bir söz öbe ği dir. Bu 

cümlelerde az sözle çok şey anlatılmıştır. 

  ✱ Atalarımızın uzun gözlem ve deneyimleri sonucu 

oluşmuş, ders verici, kısa ve özlü sözlere atasözü 

denir.

AtasözlerininÖzellikleri

1. Atasözlerinin söyleyeni bilinmez, atasözleri hal-
kın ortak malıdır. Kalıplaşmış sözler olduğu için 
kelimelerin yerleri değiştirilemez.

2. Atasözleri genel kural niteliği taşır, genel yargılar 
bildirir.

İnsan kendi memleketinden uzaklaşıp da farklı 

kültürdeki insanların yaşadığı yerlere gitti mi bil-

mediği, görmediği, şaşılacak olaylarla karşılaş-

mak, birtakım serüvenler geçirmek ister.

Çoğu kez, bunları yapamadığı içindir ki seyaha-

tinden abartıcı hatta yalancı olarak döner ve ya-

şadıklarını anlatırken  .

Bu metnin sonuna aşağıdaki deyimlerden

hangisi getirilirse anlam bütünlüğü sağlan

mışolur?
A) bire bin katar 

B) kılı kırk yarar

C) ayakları yere basmaz

D) gözüne hiç bir şey görünmez
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Metinde sözü edilen kişilerin yapamadığı şeyleri 

abartarak yani bire bin katarak anlattığından söz 

ediliyor.

Buna göre metin “bire bin katar” deyimiyle ta-

mamlanırsa anlam bütünlüğü sağlanmış olur.

A

Çözüm

AtasözüveDeyimArasındakiFarklar

 › Atasözleri cümle niteliği taşır. Deyimlerde ise böy-
le bir sınırlama yoktur. Deyimler cümle içerisinde 
kullanılır.

 › Atasözleri yargı bildirir, deyimler yargı bildirmez.

 › Atasözlerinde öğüt verme amacı güdülürken de-
yimler anlatımı zenginleştirmek, anlatıma çekicilik 

kazandırmak için kullanılır.

1. Ağaç, yaprağıyla gürler.
2. Her ağacın kurdu özünden olur.
3. Yalnız taş duvar olmaz.
4. Meyveli ağacı taşlarlar.

Yukarıdakiatasözlerindenhangiikisiaynıan
lamıkarşılamaktadır?
A) 1 ile 2  B) 1 ile 3
C) 2 ile 3  D) 2 ile 4

Örnek Soru

1 ile 3 numaralı atasözleri aynı anlamı karşıla-
maktadır. Bu atasözlerinde birlik, beraberlik ve 
dayanışmanın önemi anlatılmaktadır.

B

Çözüm

Bizim düşünemediğimiz, akıl edemediğimiz bir 
çare başka bir kimsenin aklına gelebilir. Bu yüz-
den atalarımız “” demişler.

Bu metin aşağıdaki atasözlerinin hangisiyle
tamamlanabilir?
A) Akıl için yol birdir.

B) Akıl akıldan üstündür. 

C) Akıl yaşta değil baştadır.

D) Akıl kişiye sermayedir.

Örnek Soru

Metinde bir kimsenin aklına gelmeyen bir çarenin 
başka birinin aklına gelebileceğinden söz edil-
mektedir. Buna göre metin “Akıl akıldan üstün-
dür.” atasözüyle tamamlanırsa anlam bütünlüğü 
sağlanmış olur.

B

Çözüm


