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	 Dil;	düşünce,	duygu	ve	isteklerin,	bir	toplumda	ses	ve	anlam	yönünden	ortak	olan	ögelerden	ve	kural-

lardan	yararlanılarak,	başkalarına	aktarılmasını	sağlayan,	çok	yönlü,	gelişmiş	bir	sistemdir.	Düşünce,	akıl,	bilgi,	

buluş	 ancak	 dille	 olanaklıdır.	 Dil	 insana	 özgü	 bir	 yetidir,	 bilincin	 köklerine,	 bilinç	 altının	 derinliklerine	 uzanan	

insana	ait	başlıca	işlevdir.	Dilin	iyi	kullanılması,	anlatımın	güçlü	olmasını	sağlar.

	 Sınavlarda	çıkan	Türkçe	soruları	genellikle,	dili	kullanma	ve	anlama	becerisine	dayanmaktadır.	Bu	da	

iletişim	üzerine	bir	ölçme	yapıldığını	göstermektedir.	Bu	bağlamda	yapılacak	pratikler,	farklı	soru	kalıpların	çözü-

mü	sizlerin	konuları	daha	iyi	pekiştirme	ve	kavrama	olanağı	sağlayacaktır.

	 Öğrencilerin	özellikle	anlam	bilgisinde	karşılaşabilecekleri	soruları	göz	önünde	bulundurarak	soru	ban-

kamızı	detaylı	bir	şekilde	hazırlamaya	çalıştık.	Ayrıca	MEB	tarafından	yayınlanan	örnek	sorular	ile	LGS	2019'da	

çıkmış	tüm	soruları	da	dikkate	alarak	özel	bir	çalışmayı	siz	değerli	öğretmen	ve	öğrencilerimizin	hizmetine	sun-

duk.	Bu	çalışmamızın	değişen	sistem	ve	yenilenen	müfredata	göre	çok	özel	bir	kaynak	olduğunu	düşünüyoruz.
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SÖZCÜKTE
ANLAM



Gerçek (Temel) Anlam1

	Bir sözcüğün akla ilk gelen ve herkesçe bilinen anlamıdır.
 Zavallı kedi derin bir kuyuya düştü.
 Elinde ağır bir yük taşıyordu.

Mecaz Anlam2
	Bir sözcüğün gerçek anlamından bütünüyle uzaklaşarak ka-

zandığı yeni anlama denir.
   Geçmişin derin izlerini taşıyordu sanki.
 Ağır sözleri ile etrafındakileri üzdü.

Terim Anlam3

	Bir sözcüğün herhangi bir bilim, sanat ya da meslek dalı ile 
ilgili özel kavramların karşılığı olarak kullanılmasıdır. 

    Kafiye, mesnevi, divan, dize, öykü  (edebiyat)
    Mahkeme, hüküm, tahliye, tüzel, kanıt (hukuk)

Çok Anlamlılık4

	Dilimizde bir sözcük birbirinden farklı cümlelerde değişik an-
lamlarda kullanılabilir. Buna sözcüğün çok anlamlılığı denir.

   Pazardan meyve aldım. (satın almak)
   Bu bavul bu kadar eşyayı almaz. (sığmamak)

Yakın Anlam5

	Eş anlamlı görünmelerine rağmen aralarında az çok anlam 
farkı bulunan sözcüklere yakın anlamlı sözcükler denir.

   Bu kadar kırılacağını bilmezdim. (alınacağını)
   Gözlerinden yaşlar süzülüyordu.  (akıyordu)

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler6

	Yazılış ve söylenişleri farklı fakat anlamları aynı olan sözcük-
lere denir.

   Yarın çok önemli bir sınav var. (imtihan)
   Büyüklere saygı göstermek gerekir. (hürmet)

  Dünkü maçın neticesi ne oldu? (sonuç)Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler7

	Yazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı olan sözcükler-
dir.

   Yaz gelince bize mektup yaz.
   Elinde bir demet gül ile biraz gül.

Karşıt (Zıt) Sözcükler8

	Anlamca birbirinin karşıtı olan sözcüklere denir.
  soğuk → sıcak   ağlamak → gülmek
  genç → yaşlı    vermek → almak

Deyimler9

	Genellikle gerçek anlamından az çok ayrı, kendine özgü bir 
anlam taşıyan kalıplaşmış söz öbeğine deyim denir. Gerçek 
anlam taşıyan deyimler de vardır.

   Babasının gözüne girmek için çok çalışıyordu.
   Gelen hediyeyi görünce burun kıvırdı.

İkileme10

	Anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek (güçlendir-
mek) amacıyla sözcüğün yinelenmesi veya birbirine yakın ya 
da karşıt anlamlı iki sözcüğün yan yana kullanılmasına ikile-
me denir. 

 güzel güzel, yalan yanlış, gece gündüz, ufak tefek, 
  ıvır zıvır, şırıl şırıl, tatlı tatlı, ak pak, aşağı yukarı

Somut Anlam11

	Varlığını en az bir duyu organımızla algılayabildiğimiz
 veya ölçebildiğimiz sözcüklere denir.
   Çocuğun elinde kocaman ceviz vardı. (görme)
   Bu sıralar havalar çok soğuk geçiyor. (dokunma)

Soyut Anlam12

	Hiçbir duyu organıyla algılayamadığımız veya ölçemediğimiz 
sözcüklere soyut anlam denir.

  Duygularımıza engel olmalıyız bazen.
  Sizin cesaretinize hayranım gerçekten.

Yansıma13

	Tabiata, insana, insan dışındaki canlılara ve eşyaya ait ses-
lerin taklit edilmesi sonucu ortaya çıkan kelime veya kelime 
gruplarına denir.

  Radyodan cazır cuzur sesler geliyordu. 
  Kuzuların melemesi bebeğin ilgisini çekti.

Dolaylama14

	Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı birden çok sözcükle an-
latmaya denir.

   ormanlar kralı (aslan)           beyaz perde (sinema)
   yavru vatan (Kıbrıs)           güller diyarı (Isparta)
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8.	Sınıf	Türkçe	Soru	Bankası

SÖZCÜKTE ANLAM1
1. 

Kişi yaptığı işi seviyorsa ve o alanda yeteneği de varsa başarılı olma ihtimali büyüktür. Bu, etik 
olarak kişide kendi isteklerini yerine getirme imkânı sağlar ve asalet hissi uyandırır. Araştırmacılar 
sevdiği meslekte çalışan insanların çok daha sağlıklı ve verimli olduklarını gözlemişlerdir. 

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “ , , , ” simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

 :  Çeşitli meslek kolları arasında tarafların uyması veya kaçınması gereken davranışlar bütünü

 :  Bir görevi yüklenmiş olma, o görevin sahibi olma

 :  Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabiliyet

 :  Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve becerilere dayalı iş 

        
1

2

3 4

         

                                                                                                                          

ANAHTAR SÖZCÜK
1 2 3 4

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdaki- 
lerden hangisi oluşur?

A)

T E K E
1 2 3 4

B)

K E T E
1 2 3 4

C)

E T E K
1 2 3 4

D)

E T K İ
1 2 3 4

2. Bu yazarın farklı eserlerini okumadan yorum yapmak rastgele bir kurgu olur.

Bu cümledeki altı çizili kelimenin anlamını veren sözcük aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A)  Düşüncelerinde neden bu kadar ısrar ettiğini anlayamadım.

B)  İnsanlar, sahip olduğu bazı güzelliklerin değerini bilmez.

C)  Çevremizi dolayısıyla da geleceğimizi kendi ellerimizle yok ediyoruz.

D) Kanunları hiçe sayarak gelişigüzel sınırlar çizmek olumsuzluk doğurur. 
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SÖZCÜKTE ANLAM

3. Meltem, aşağıdaki görsellerin yanına deyim oluş-
turacak şekilde sözcükler yazmalıdır.

Deyim anlamı:

a. Görünüşü ile umulduğundan çok etkilemek 

b. Belli etmemeye çalışarak dinlemek

c. Önem vermemek, küçümsemek, beğenmemek

d. Birisinin işine karışmak, müdahale etmek

Buna göre anlamı verilen deyimleri eşleştir-
mek isteyen Meltem, bu etkinlikte aşağıdaki 
sözcüklerden hangisini kullanamaz?

A) doldurmak  B) kabartmak 

C) kıvırmak    D) atmak

 

4. “Dün akşamdan beri kalbimde bir ağrı hissediyo-
rum.” cümlesinde “kalp” sözcüğü vücudumuzdaki 
bir organ olarak kullanıldığı için gerçek anlamlıdır.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ger-
çek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bir öğrenci, başarıya giden anahtarları bulabil-
melidir.

B) Arkadaşının derdiyle dertlenen vefalı biriydi.

C) Kalemini cesaretle kullanan yazarlar, asla kay-
betmezler.

D) Her filozofun kendine ait bir dünyası vardır.

5. CÜMLELER

•	 Gökyüzünde ay varken kimse hırsızlığa gelmez.

•	 Türk atlet, olimpiyatlarda ilk kez altın kazandı.

•	 Bir eliyle ekmek gösterir, ötekiyle taş tutar.

•	 Kara gözleriyle herkesi büyülemişti.

SÖZLÜK ANLAMI

•	 En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı

•	 İçimizden biri olmayan, yabancı.

•	 Kolsuz erkek fanilası.

•	 Yılın on iki bölümünden her biri. 

Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisinin eş 
seslisinin sözlük anlamı verilmemiştir?

A) Kara   B) Atlet    
C) El   D) Ay

6. Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılmasına 
genel anlam, o türün sadece bir ya da birkaç örne-
ğine işaret edecek şekilde kullanılmasına da özel 
anlam denir.

Özel Anlam 
-

Genel Anlam

Metin
I

II

III

IV

VI

V

Paragraf

Kelime

Cümle

Hece

Harf

Bu görseldeki numaranmış cümleler genelden 
özele doğru sıralanması için hangi iki sözcü-
ğün yer değiştirmesi gerekir? 

A)  I ve II.   B) II ve III.

C) III ve IV.    D) IV ve V.
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8.	Sınıf	Türkçe	Soru	Bankası

SÖZCÜKTE ANLAM2
1. 

A  ŞUBESİ

İçeriden dışarıya varmak
Yorgun adımlarla evden çıktı.

Elde edilmek, sağlanmak
En sonunda doktor çıktı.

Süresi dolduğunda ayrılmak
Bu maçtan iyi sonuç çıkmadı.

Taşınmak, ayrılmak
Yeni evden çıkıp eskisine taşındı.

B  ŞUBESİ

Yetişecek ölçüde olmak
Bu kumaştan bir etek çıkar.

Eksilmek
Ondan üç çıkarsa kaç kalır?

Payına düşmek
Bu villa dört milyara çıktı.

Sıyrılmak, ayrılmak
Bebeğin patiği çıktı.

A ve B şubelerinin yarıştığı bir bilgi yarışmasında “çıkmak” sözcüğünün anlamları ve bu anlamlara uygun cüm-
lelerin yer aldığı örnekler mevcuttur. Mavi kutudakiler erkek öğrencilerin, pembe kutudakiler ise kız öğrencile-
rin cevaplarını temsil etmektedir. Yukarıda verilen örneklere göre,

 I.  A şubesi, B şubesinden daha fazla doğru cevap vermiştir.

 II.  Öğrencilerin yarısından fazlası bu soruları doğru cevaplamıştır.

 III.  Genel olarak erkek öğrenciler daha fazla doğru cevap vermişlerdir.

 IV.  A şubesinin kız öğrencileri B şubesinin kız öğrencilerinden daha az doğru cevap vermişlerdir.

numaralanmış ifadelerden hangileri doğrudur?

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

2. 

%30
Geçişi

engellemek

%20
Tıkamak, içini 

doldurmak

%35
Bir şey üzerinde 
konuşmayı 
bırakmak

%15
Çalışamaz, 
görev ve iş ya-
pamaz duru-
ma getir-
mek

Bu grafikte “kapamak” sözcüğünün bazı anlamlarını kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini %15’lik dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir?

A) Sürekli yağan kar, yolu kapamıştı.   B) İşçiler grev yapınca fabrikayı kapamışlar.

C) Lütfen bu konuyu artık kapayalım.   D) Belediye işçileri, çukurları kapamışlar.
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2SÖZCÜKTE ANLAM

3. 

Aç-
kar-
not-

yükle-

Özge, elindeki balonda yazan sözcüklere bir harf 
daha ekleyerek o sözcüklerin bilim, sanat, spor ya 
da meslek dalıyla ilgili bir kavramı karşılayan keli-
melerin olmasını istemektedir.

Buna göre Özge hangi ekleri getirirse istediği 
etkinliği doğru bir şekilde tamamlamış olur?

-ı, -a,
-a, -t

-e, -a,
-u, -t

-ı -e,
-a, -m

-ı, -a, 
-u, -t

A) B)

C) D)

4.  
Ondan aldığı parayı geri istemişti.

Kahvaltıda simit ve börek vardı.

Kuş cıvıltıları buraya kadar geliyordu.

Yazın bisiklete binmeyi öğrendim.

Somut anlamlı sözcükler beş duyu organımızla 
algıladığımız sözcüklerdir. 

Buna göre yukarıda numaralanmış cümlele-
rin hangisinde farklı bir duyu ile algıladığımız 
somut anlamlı bir sözcük vardır?

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

5. Babam, herkesin gözü önünde bana vurmuştu.

Altı çizili deyimin bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Benim dertlerimi sadece uzaktan dinliyordu.

B) Şiir dinlerken gözümde kocaman bir mazi beli-
riverirdi.

C) Komşu teyzeler, göz ucuyla beni süzerdi.

D) Ailemin yanında bana açıktan açığa bağırma-
malıydı.

6. 

Yaymak

Bu hastalığı yayan 
sivrisinekler
olmalı.

Mumun
etrafa 
yaydığı ışık zayıftı.

Şöhreti bir anda
her yere

yayıldı.

Kardeşi,
çadırın içine

yatakları yaydı.

Yukarıdaki şekilde “yaymak” sözcüğünün anlam 
yönünden farklı kullanımları yer almaktadır. 

Buna göre “yaymak” sözcüğü hangi kutucukta 
“Çevreye dağılmasına sebep olmak” anlamında 
kullanılmıştır?

A) Yeşil   B) Gri   
C) Mavi   D) Kırmızı

7. 

Somut anlamlı sözcükler, anlam genişle-
mesi yoluyla soyut anlam kazanabilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlam-
lı bir sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?

A)  Arkadaşına karşı bu kadar soğuk davranmama-
sı gerekirdi.

B)  Elinde tutuğu cüzdanını yere düşürünce birden 
telaşlandı. 

C) Sevdiği herkes yanından bir bir uzaklaşmaya 
başladı.

D) Kardeşinin askerden döndüğü haberini alınca 
gözleri doldu.


