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

dan	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	sizlere	konuları	daha	iyi	pekiştirme	ve	kavrama	olanağı	sağlayacaktır.

	 Öğrencilerin	anlam	bilgisinde	karşılaşabilecekleri	 soruları	göz	önünde	bulundurarak	soru	bankamızı	

detaylı	bir	şekilde	hazırlamaya	çalıştık.	Ayrıca	bu	zamana	kadar	MEB	sınavlarında	çıkmış	tüm	soruları	da	dikkate	

alarak	özel	bir	çalışmayı	siz	değerli	öğretmen	ve	öğrencilerimizin	hizmetine	sunduk.	Değişen	sistem	ve	yenilenen	

müfredata	göre	özel	bir	kaynak	olduğunu	düşünüyoruz.	

	 Bu	kitabın	hazırlanmasında	emeği	geçen	Türkçe	Zümresi	üyelerine	ve	bizi	destekleyen	tüm	öğretmen-

lerimize	teşekkürü	bir	borç	biliriz.

Türkçe Zümresi

ÖN	SÖZ
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1. 

%25
Üzerinde savaşın 

sürdüğü bölge

%15
Yan, yön, 

taraf

%40
Belli bir düşünce, 
istek çevresinde 

sağlanan 
beraberlik

%20
Bir yapının ön 

tarafta 
bulunan 
bölümü

Bu grafikte “cephe” sözcüğünün farklı anlamlarını 
kullanan öğrencilerin oranı verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini 
%25’lik dilime giren öğrencilerden biri söyle-
miş olabilir?

A) Başını kaldırarak köşkün karanlık cephesine 
baktı.

B) Hakikatin binbir cephesi vardır muhakkak.

C) Cephedeki güvenlik en üst seviyeye çıkarıldı.

D) Olaya farklı cephelerden bakarak yorumlamak 
gerekir. 
  

2. Son yıllarda, yayınlanan şiir antolojileri dikkati 
çekecek kadar çoğaldı. Doğrudan doğruya şiirle 
uğraşmaya, şairleri teker teker okumaya pek vakit 
bulamayanlar için büyük bir kolaylık sağlayan bu 
antolojilerin her gün türlüsünü görüyoruz. Ama 
genellikle ünlü şairlerin bunlarda yer alması dikkat 
çekiyor. Dönemlere göre hazırlanmış olanlar da 
var, bunların kapsamının ötekinden dar tutulması 
dikkatlerden kaçmıyor. Elbette antolojilerin tümü, 
neye göre hazırlanırsa hazırlansın, hazırlayıcının 
beğenisine göre seçilmiş şiirlerden oluşuyor. Bu 
antolojilerin de bulutsu bir görünüşü olduğunu 
da söylemek mümkün.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İçeriği yetkin kişiler tarafından hazırlanmayan 

B) Özellikleri ve sınırları belirgin olmayan 

C) Fikir yapısına uygun düşmeyen

D) Yapı ve üslup bakımından şüpheli olan

3. 

N

T

TS

ER

OV

KA

NK

Terim anlam; bir sözcüğün herhangi bir bilim, 
sanat ya da meslek dalı ile ilgili özel kavramların 
karşılığı olarak kullanılmasıdır. Daire içerisinde yer 
alan harflerden oluşan terim anlamlı iki sözcük yer 
almaktadır. Ok işaretinden başlayıp bir harf atlaya-
rak bu iki sözcük bulunabilmektedir.

Buna göre terim olan iki sözcük aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Tenor – Ok B) Ton – Noter

C) Nokta – Oktav D) Nota – Raks

4. 
Osmanlı döneminde esnaf ve sanatkârların bağlı 
bulunduğu teşkilat, ticaretin yanında sosyal 
hayatı da düzene sokuyordu. Kusurlu malın, 
malzemeden çalmanın ve kalitesiz işin önüne 
geçmek için de ilginç bir önlem alınmıştı. Bir 
ayakkabı aldınız veya tamir ettirdiniz diyelim. 
Ama kusurlu çıktı. Böyle durumlarda heyet 
şikâyeti ve sanatkârı dinliyor. Eğer şikâyet eden 
gerçekten haklıysa, o ayakkabıların bedeli 
şikâyetçiye ödeniyordu. Ayakkabılar da ibret-i 
âlem olsun diye ayakkabıyı imal edenin çatısına 
atılıyordu. Gelen geçen de buna bakıp kimin iyi, 
kimin kötü ayakkabı tamir ettiğini biliyordu. Bu 
durumda ayakkabıcı maddi kazançtan da 
oluyordu. Ayrıca kendinden üstün birinin çıkma-
sıyla gözden düşüyordu. Biz bu durumu … ile 
ifade ederiz.

Bu metinde üç nokta ile belirtilen yere aşağı-
daki deyimlerden hangisi getirilirse parçada 
anlatılanlar özetlenmiş olur?

A) pabucuna taş kaçmak

B) gürültüye pabuç bırakmamak

C) pabucu dama atılmak

D) pabucunu eline vermek
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10Zümre Türkçe Serisi

5. Eskiden çevre kirliliği ile ilgili önemli önlemler alın-
maktadır. Son zamanlarda ise tüm canlıların eşit 
bir şekilde yaşamasını görev bilen doğaseverler, 
gelecek nesillere de temiz bir çevre bırakmak için 
çeşitli etkinlikler yapmaya hazırlanıyorlar.

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

den bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

: Bir kimseye veya bir kurula verilen özel amaçlı 
iş, misyon

: Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman 
geçmiş bulunan

: Yaklaşık olarak 25–30 yıllık yaş kümelerini 
oluşturan bireyler öbeği

: Kötü veya yanlış bir şeyi önleyecek yol, tedbir

     

1

2

3

4

ANAHTAR SÖZCÜK
1 2 3 4

Numaralanmış kutularda yer alan harfler 
“ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğin-
de aşağıdakilerden hangisi oluşur?

S İ N E
A)

L İ M E
B)

E M E L
C)

E L E M
D)

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” keli-
mesi “Sınıf öğretmenim beni yumuşak sözlerle
uyarmaya çalışmıştı.” cümlesindeki “yumuşak” 
kelimesinin anlamca karşıtıdır?

A) Tabakanın sert yaylı kapağını tak diye kapatıyor.

B) Kapıyı kapadı, döndü, sert adımlarla köyün çıkı-
şına doğru ilerledi.

C) Birçokları beni sert göründüğüm için sevmiyor-
du.

D) Şahsına ve ailesine yapılan eleştirilere çok sert 
cevaplar verdi.

7. “Basit bir insan zamanını nasıl ........... değerli bir 
insan da nasıl ........... düşünür.” cümlesinde boş 
bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden 
hangisinin getirilmesi en uygundur?

A) kazanacağını – tüketeceğini 

B) geçireceğini - harcayacağını

C) dolduracağını – boşaltacağını 

D) harcayacağını - kazanacağını

8. 

Eş dost

I.

Ağrı sızı

II.

Mal mülk

III.

Zarar ziyan

IV.

İkilemeler; aynı kelimelerin, yakın ve karşıt anlamlı 
kelimelerin tekrarı gibi farklı şekillerde oluşturula-
bilir. 

Buna göre,  görseldeki ikilemelerden hangisi-
nin oluşumu farklıdır?

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

SÖZCÜKTE ANLAM - 1
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1. 
A  ŞUBESİ

İç darlığına düşmek
Sınav yaklaştıkça sıkıntı basmıştı.

Bir şey üzerinde iz yapmak
Yaranın üzerine basınca acı hissetti.

Terk edilmiş olmak
Köyün yollarını da ot basmıştı.

Bir şeye kuvvet vererek itmek
Fren yerine yanlışlıkla gaza bastı.

B  ŞUBESİ

Ayak tabanını bir şeyin üzerine koymak

Yerdeki çiçeğe basınca kızdılar.
Sıkıştırarak yerleştirmek
Peyniri küpe bastırmışlardı.

Küçük çocukların ayakta durması
Çocuk ayağıyla kumandaya bastı

Bası işi yapmak, tabetmek
Yeni kitabını sonunda bastı.

A ve B şubelerinin yarıştığı bir bilgi yarışmasında “basmak” sözcüğünün anlamları ve bu anlamlara uygun cüm-
lelerin yer aldığı örnekler mevcuttur. Turuncu kutudakiler erkek öğrencilerin, mavi kutudakiler ise kız öğrenci-
lerin cevaplarını temsil etmektedir. 

Yukarıda verilen örneklere göre,

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

  II.   Bu soruyu öğrencilerin yarısından fazlası 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. Kitaba adını veren bu uzunca şiirimdi. Bu şiir beni bir başka yere sürükledi. Kendi içinde bir bütünlük taşıyan bu 
şiir, birçoğumuzu etkilemiştir. Bunun için kalemimi sımsıkı tutuyorum. Böyle şiirler bizim edebiyatımızda çok 
azdır. Kitap, sevincin ve hüznün kol gezdiği bir şiir harmanıdır. Eğer böyle olmasaydı mum alevi kadar yakıcı 
olurdu. 

Bu metinde altı çizili sözlerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerin hangisinde sırayla verilmiştir?

A)  özgün düşünmek – etkileyici olmak   B) farkını ortaya koymak – içten anlatım benimsemek

C)  özenli yazmak - güçlü etki yapmamak   D) sürükleyici olmak – inandırıcılığını yitirmek

3. 

Deyim; en az iki sözcükten oluşmuş, bir olayı veya bir durumu anlamamıza yarayan mecazlı söz 
öbeğidir. Deyimler kalıplaşmış sözler olduğu için yerleri değiştirilemez, yerlerine başka kelimeler 
konulamaz. Örneğin “etekleri zil çalmak” deyimi yerine “etekleri çan çalmak, elbisesi zil çalmak” 
ifadeleri kullanılamaz.

Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Eksik bir şey bulamayınca çamur attılar.  B) Aldığı haberden sonra küplere bindi.

C) Mahallemizde hatırı sorulur bir insandı.   D) Bir anda odadaki herkes suspus oldu.

2
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4. 

1.
Ormanlar

kralı

2.
Beyaz
altın

3.
Meşin

yuvarlak
4.

Fakir
kebabı

a.
Pamuk

b.
Aslan

c.
Top

d.
Simit

 

Tek sözcükle anlatılacak bir kavramı birden çok 
sözcükle anlatmaya dolaylama denir. Yukarıdaki 
görselde hem sözcük hem de o sözcüğün dolayla-
ması yer almaktadır. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde doğru 
eşleştirme yapılmıştır?

A) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d  B) 1-b, 2-a, 3-c, 4-d

C)  1-c, 2-b, 3-d, 4-a  D) 1-c, 2-a, 3-d, 4-b

5. “Çocuk, bisikleti elinden alınınca ağladı.” cümlesin-
de “bisiklet” sözcüğü binek aracı olarak kullanıldığı 
için gerçek anlamlıdır.

 I.  Beni uğurlamaya gelenleri tek tek süzdüm.

 II.  Ağır bir yükün altında eziliyordum sanki.

 III.  Elimdeki kitabı masanın üzerine bıraktım.

 IV. Koskoca bir mazi beliriverdi zihnimde.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde bütün 
sözcükler gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

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

6. Aşağıda “bozmak” sözcüğünün farklı anlamları 
verilmiş ve bunlar bir cümle içerisinde kullanılmış-
tır.

a. Bir yerin, bir şeyin düzenini karıştırmak. 

b. Dokunmak, zarar vermek. 

c. Bir şeye aşırı düşkün olmak. 

d. Büyük parayı küçük birimlere ayırmak. 

Dün akşam yediğim yemek midemi 
bozdu.1

2

3

4

Adamcağız kafayı politika ile bozmuş.

Sana zahmet olmazsa şu elliliği bozar 
mısın?

Yeni gelen müdür okuldaki tüm işleyişi 
bozdu.

Bu sözcüklerin kullanımı ve anlamları hangi-
sinde doğru bir şekilde eşleştirilmiştir?

A) 1-b, 2-c, 3-a, 4-d  B) 1-c, 2-a, 3-b,4-d

C) 1-c, 2-d, 3-b, 4-a  D) 1-b, 2-d, 3-a, 4-c

7. 
Merkür, Güneş Sistemi'ndeki en 

küçük ve Güneş'e en yakın 
gezegendir. Yaklaşık 88 güneş 
eşit yörünge süresi ile Güneş 
Sistemi'ndeki diğer gezegen-

lerden daha hızlıdır. Dünya'dan 
bakıldığında, kendi yörüngesi 
etrafında 116 günde hareket 
ettiği görünür. Bilinen  doğal 

bir uydusu yoktur. 

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

Buna göre bir terimler sözlüğü oluşturulmak 
istenirse parçada geçen sözcüklerden hangisine 
bu sözlükte yer verilmez?
A) Gezegen   B) Dünya 
C) Uydu   D) Doğal
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