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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl…
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,
‘Medeniyet!’ dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va’dettigi günler Hakk’ın…
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri ‘toprak!’ diyerek geçme, tanı:
Düşün altında binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?
Şuheda fışkıracak toprağı sıksan, şuheda!
Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüdâ,
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, ilahi, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.
Bu ezanlar-ki şahadetleri dinin temeli-
Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım,
Her cerihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,
Fışkırır ruh-i mücerred gibi yerden na’şım;
O zaman yükselerek arsa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl!
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.
Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl:
Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet;
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

İ S T İ K L Â L  M A R Ş I



A T A T Ü R K ’ Ü N  G E N Ç L İ Ğ E  H İ T A B E S İ
 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyet’ini, ilelebet, mu-
hafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu te-
mel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 
isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır.

 Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak 
için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şe-
rait, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

 Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine giril-
miş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün 
bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip 
olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri 
şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret 
içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen; Türk istiklâl 
ve cumhuriyetini kurtarmaktır!

 Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!

              MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

          20 Ekim 1927



Ö N  S Ö Z
Sevgili Öğrenciler,

 “Test” sözcüğü ilk başta itici gibi görünse de istesek de istemesek de eğitimin 
bir parçası olarak karşımıza çıkıyor ve sınav hazırlık süreçleri gösteriyor ki çıkmaya 
da devam edecek. Bu zorunluluğa odaklandığımızda konuya bakış açımız yüzeysel 
eleştirilerin bir adım ötesine geçiyor. Hele bizler gibi veli olmanın yanında eğitimci kim-
likleri de olan kişiler ister istemez söz konusu duruma daha derinlemesine yaklaşıyor.  
Bu derin yaklaşımdan kastımız çocuklarımızın ve öğrencilerimizin sınava hazırlık süreç-
lerinde kullandığı kaynakların sorgulanmasını da beraberinde getirdi. Bu aşamada olum-
lu örnekler kadar olumsuz örnekler de dikkatimizi çekti. Gerek sınıf içi çalışmalarımız ge-
rekse aldığımız kursların verdiği cesaretle bizler de bu alana katkı sunmaya karar verdik.  
 

Elinizdeki bu kitap, böyle saf bir niyetin meyvesi olmasının yanında uzun yıllara dayanan 
emek, çalışma ve deneyimin ürünüdür. Nasıl ki meyveler güneşten yararlanırsa bizler 
de eserimizi ortaya koyarken dilimizin tüm zenginliklerinden yararlandık. Bu bakımdan 
öğrencilerimiz sorularımızı çözerken bir bakıma ileriki okumalarına da kapı aralamış 
olacaklar. Tüm bunların yanında konu kazanımları, konu pekiştirme yaklaşımları, yeni 
nesil sorularla mantık muhakeme geliştirme, eleştirel düşünmeye yönlendirme; tablo, 
şekil, grafik yorumlama gibi üst düzey dil becerilerini de geliştirme olanağı bulacaklardır.  
 

Böylesi çalışmaların hakkı ile değerlenebilmesi için ortaya konan ürünlerin kurum-
sal bir çerçevede ele alınması gerekir. Bizim için bu çerçevenin adı Öncelik Yayın-
ları oldu. Kitabımızın dizgi ve düzeltme aşamalarında sonsuz katkıları olan Uzman 
Kariyer dizgi ekibine soruların yazımı ve zenginleştirilmesi boyutunda hep yanımız-
da olan ağabeylerimize, takıldığımız her konuda desteklerini esirgemeyen eşlerimi-
ze, aile büyüklerimize, çalışmalarımıza ilham olan çocuklarımıza, sonsuz ışıltıları 
ile mesleğimizde ilerlememize vesile olan öğrencilerimize teşekkürü bir borç biliriz. 
Başarı dileklerimizle…

         
NCELiK yayınları
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SÖZCÜKTE ANLAMÜNİTE

8. SINIF TÜRKÇE Öncelikle Bir Adım Önde

1 Çok Anlamlılık

1. Bütün yaşamım boyunca başka zamanlara ve başka yerlere ilişkin bir farkındalığım olagelmişti. İçimdeki öteki 
kişilerin hep farkındaydım. Sözünü ettiğim bu farkındalığı çocukluğumun bir deneyimi olarak anımsıyorum. O 
sıralarda henüz oturmamış, billurlaşmamıştım.

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak aşağıdaki bulmacaya 
yerleştiriniz.

A - Bilinmesi gereken şeylerden haberi bulunmak, kavranması gereken bir şeye dikkat etmek

B - Belirgin duruma gelmek, olgunlaşmak, netlik kazanmak

C - Sözü edilen veya benzer iki nesneden önem ve konum bakımından uzakta olan

D - Bir kimsenin belli bir sürede veya hayat boyu edindiği bilgilerin tamamı, tecrübe

1

2

3

4

4321

ANAHTAR

C

A

D

B

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi 
oluşur?

AM İN K ERA
A) B)

C) D)

AM ŞA E L AM
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SÖZCÜKTE ANLAMÜNİTE

8. SINIF TÜRKÇE Öncelikle Bir Adım Önde
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1 Çok Anlamlılık

2. I. Ateşi çıkan çocuğunu hastaneye yetiştirmek 
için taksi çağırmıştı. (vaktinde hazır olmasını 
sağlamak)

II. Köyün tadını, bahçesinde yetiştirdiği çilekleri 
yerken daha bir güzel çıkarıyordu. (Üretmek, 
büyütmek)

III. Eve geç geldiğimi, hiç durur mu kardeşim, he-
men babama yetiştirdi. (Söylenmemesi gereken 
bir şeyi hemen söylemek)

IV. Ayşe teyze emekli maaşını bir çocuğa, iki toru-
na ve mutfak masraflarına ancak yetiştiriyordu.
(Yetmesini sağlamak)

“Yetiştirmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerden 
hangisinde verilen anlamda kullanılmamıştır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “göstermek” 
sözcüğü “kanıtla inandırmak” anlamında kulla-
nılmıştır?

A) Söylediklerimin doğru olduğunu yakında hepi-
nize göstereceğim.

B) Yıl sonu gösterisi için diktirdiği elbiseyi annesi-
ne gösterdi.

C) Evin önündeki tekinsiz adamı parmağıyla polise 
gösterdi.

D) Bu yaptıkları onun ne kadar iyi niyetli biri oldu-
ğunu gösteriyor.

4. 
Gerçek Anlam (Temel Anlam), bir kelimenin 
aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, 
sözlükte yer alan ilk anlamları da gerçek 
anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama, 
sözlük anlamı da denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ağır” sözcü-
ğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Ağır kıyafeti ile geldiği yerle tezat bir görüntü 
oluşturuyordu.

B) Adama ağır sözler etmemek için kendimi zor 
tutuyordum.

C) Küçük kız yaşını başını almış insanlardan daha 
ağırdı.

D) Elindeki valizin ağırlığını bile hissetmiyordu son 
yaşananlardan sonra.

5. 
 Gerekli hazırlıklar tamamsa sofrayı kuralım.


Babaannemin kurduğu turşuların da tadına 
doyum olmaz.


Şehrimizin adına yakışan yeni yapılar ku-
ralım.

♥
Bütün parçaları birleştirip treni odanın or-
tasına kurdular.

“Kurmak” sözcüğü simgelerle gösterilmiş cüm-
lelerde aşağıdaki anlamların hangisiyle kulla-
nılmamıştır?

A) Parçaları birleştirerek bütün durumuna getir-
mek, monte etmek

B) Gereken şartları hazırlayıp kendi kendine olma-
ya bırakmak

C) Bir araya getirmek, toplamak

D) Hazırlamak

6. Aşağıdakilerden hangisinde “soğumak” sözcüğü 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Dolaba koyduğumuz su hala soğumamış.

B) Soğumuş yemeği ısıtıp yemeyi hiç sevmem.

C) Söylediği onca sözden sonra soğudum artık 
ondan.

D) Ayakların soğumuş, hemen çoraplarını giy.

7. 
Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da mes-
lek alanına özgü kavramları karşılığında 
kazandığı anlama terim anlam adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlam-
lı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Boğazı geçip Karadeniz’e ulaşmaları bir hayli 
zaman aldı.

B) Söylediklerinin ne derece doğru olduğunu bil-
miyorum.

C) Şairler mahlaslarını şiirin son dörtlüğünde kul-
lanırlar.

D) Bu makalenin ana fikrini kim söylemek ister?
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SÖZCÜKTE ANLAMÜNİTE

8. SINIF TÜRKÇE Öncelikle Bir Adım Önde
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1 Çok Anlamlılık

8. Aşağıda “örtmek” sözcüğünün anlamları ve karşı-
larında cümlede kullanımları verilmiştir:

KULLANIM ANLAM

I.
Bütün suçlarını ört-
meyi iyi biliyor ele 
güne karşı.

Kötü bir durumu 
belli etmemek, sak-
lamak

II.
Tencerenin üzerine 
kapağını örtmezsen 
yemeğimiz soğur.

Kaplamak

III. 

Mayaladığı sütün 
üstünde hafifçe ört-
tüğünden yoğurdu 
güzel olmadı.

Korumak veya gö-
rünmez durumuna 
getirmek

IV.

Bahçe, üzerini ör-
ten dikenli otlardan 
Mehmet Efendi sa-
yesinde kurtulur.

Kapamak

Hangi numaralar yer değiştirirse verilen anlam-
lar ve kullanımları doğru olur?

A) I ve IV    B) III ve IV

C) II ve IV   D) I ve III

9. Gece, dağlara doğru enikonu bindirmişti; yumu-
şacıktı, usul usuldu, beş parmağı açık, tırnakları 
gömülmüş ev kedileri gibi soluksuz, suskundu.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Nadiren kolunda lazım oldukça kullanmak üzere 
bir pardösü bulunduğunu ancak fark ederdiniz.

B) Gün iyiden iyiye ışıdı artık, tortusu dibe çöken 
bir su gibi duruldu, berraklaştı ortalık.

C) Ulaşım çileleri böylece giderilince köprüyü ta-
mamen unutmuşlardı.

D) Ne yazık ki Sait için umarsız gözyaşları dökme-
ye vakit bulamadım.

10. 
Bir kelimenin akla gelen ilk anlamına 
“Gerçek Anlam” denir. “Mecaz Anlam” ise 
kelimenin gerçek anlamından tamamen 
uzaklaşarak kazandığı yeni anlamıdır.

Buna göre,
Bahçedeysem hayat siliniyor. İnsanların yarattığı 
                                   I
haşin, sevimsiz, ürkütücü hayatın gürültüsünü kesi-
yor gördüğüm güzellikler. Bazen çok yorulduğumda 

                                                             II
toprağa uzanıyorum ve yer seviyesinden bitkilere 

                  III
bakıyorum bir böceğin bakış açısından.

     IV
metninde geçen altı çizili kelimelerden hangisi 
mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

11. 
I. Yaptığı bütün iyilikleri birer birer saydı.
II. O küpeye tam tamına bin lira saymış.

III. Bunu saymam, bir dahaki sefere erken gelin.

IV. Birden ona kadar saymayı öğrenmiş.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “saymak” söz-
cüğü “arka arkaya söylemek, sıralamak” anlamın-
da kullanılmıştır?

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

12. I. Tayini çıkınca yollara düştü.

II. Arkadaşımın yazlığı denizin tam karşısına dü-
şüyor.

III. Ali, okulda benim sınıfıma düştü.

IV. Ona da köyde eski bir ev düştü.

Aşağıdakilerden hangisi “düşmek” sözcüğünün 
numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamlar-
dan değildir?

A) Bulunmak, yer almak

B) Kötü bir sebeple istenmeyen bir yerde bulunmak 

C) Bir zorunluluk sebebiyle bulunduğu yerden ay-
rılmak

D) Bir bölüşme sonunda payına ayırmak
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8. SINIF TÜRKÇE Öncelikle Bir Adım Önde
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2 Çok Anlamlılık

1. Ali Türkçe dersi proje ödevi olarak tabu oyunu ya-
pacaktır. Oyunda seçilen kelimeler takım üyeleri 
tarafından anlatılacaktır. Amaç seçilen kelime an-
latılırken aşağıda yer alan üç kelimeden birinin söy-
lenmemesidir. Bu yüzden Ali’nin kartta alta yazdığı 
üç kelime yukarıda seçtiği kelime ile yakından ilgili 
ya da karşıt anlamlı olmalıdır.

Ali’nin yaptığı kartlardan hangisi oyunun ama-
cına uygun değildir? 

A) B)

C) D)

Zaman

Saat

Dakika

Süre

Aramak

Kaybetmek

Bulmak

Telefon etmek

Gevşemek

Rahatlamak

Yitirmek

Gerginlik

Yağmur

Şemsiye

Bulut

Islanmak

2. Dergimizin bu sayısında son elli yıla damgasını 
vuran filmleri derledik. Hepinize iyi seyirler dileriz.

Bu cümledeki altı çizili ifade filmlerin hangi yö-
nüne vurgu yapmaktadır?

A) Öne çıkma

B) Merak edilme

C) Önemsenme

D) Tekrar izlenme

3. I. Dürüstlüğü ve azmi sayesinde bu konuma geti-
rildi. (Bir makama atamak veya seçmek)

II. Yazı getirmenin sevinci yorgun yüzlerinde çiçek 
açtırmıştı. (Erişmek veya eriştiğini sanmak)

III. Bana bu haberi getirenin kim olduğunu söyle-
mem doğru olmaz. (İletmek, bildirmek)

IV. Gör bak, umursamazlığı ve özensizliği başına 
ne işler getirecek. (Gelmesini sağlamak)

“Getirmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerden 
hangisinde verilen anlamda kullanılmamıştır?

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

4. Bir zamanlar el bebek gül bebek büyütülmüş bu 
adam, bugün gurbet elde hor görülmüştü.

Bu cümlede el sözcüğü aşağıdaki anlamlardan 
hangisiyle kullanılmıştır?

A) Yabancı memleket

B) Halk, ahali

C) Nazlı şımarık

D) Gücü yetmek

5. Hayatlarının bir döneminde şiirle uğraşan birçok 
                          I                             II
yazar ya da şiir dışında öykü ve romanlar da yazan 
birçok şair için de bu iki tür arasındaki yakınlık
                                                            III
oldukça sıkıdır.
            IV

Altı çizili sözcüklerden hangisinin anlamı yanlış 
verilmiştir?

A) I. Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot

B) II. Bir iş üzerinde sürekli çalışmak

C) III. Yakın olma durumu

D) IV. Güçlü ve etkili
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Çok Anlamlılık2

8. Aşağıda bazı sözcüklerin anlamları ve bu sözcük-
lerin kullanıldığı cümleler verilmiştir:

Anlamlar:

• Bir dildeki bir sözü başka bir dilde aynı anlamda 
karşılayan söz

• Hürmetli, hürmetkâr

• Doğadaki örneklerine benzetilerek insan eliyle 
yapılmış veya üretilmiş, yapma, suni, doğal kar-
şıtı

• Dizi, sıra.

Cümleler:

• Çiftçiler kullandıkları yapay gübre ile çevreye 
ne kadar zarar verdiklerinin farkında değiller.

• Bilim ve teknik alanlarında kullanılan sözcükle-
rin dilimizdeki karşılıkları bulunmalıdır.

• Büyüklerine saygılı davranmadıkça nasıl bir 
meslek sahibi olduğunun bir önemi yoktur.

• Bütün öğrenciler saf yüreklerindeki heyecanla 
öğretmenlerini bekliyorlardı.

Buna göre aşağıda verilen sözcüklerden hangi-
sini anlamı yukarıda yoktur?

A) Karşılık   B) Saf

C) Saygılı   D) Yapay  

9. Köşkte oturan zengin bir hanım, arkadaşına, işe 
yeni aldığı hizmetçisinden şikâyet edip:

“Öyle aksi, öyle ters biri ki yüzünden düşen bin 
parça…” der.

Arkadaşı gülümseyerek cevap verir:

“O yine iyi, bizimkisinin elinden düşen bin parça…” 
der.

Altı çizili söz öbekleri anlam yönünden ince-
lendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Mecaz anlam – Gerçek anlam

B) Mecaz anlam – Mecaz anlam

C) Gerçek anlam – Mecaz anlam

D) Terim anlam – Gerçek anlam

6. 

Bağlanmak,
ısınmak

% 20

Bir işi
tekrarlayarak

kolaylıkla
yapabilmek

% 40

Uyar duruma gelmek,
intibak etmek

% 25

Yadırgamaz
duruma
gelmek
% 20

Bu grafikte “alışmak” sözcüğünün bazı anlamları 
ve bir sınıfta bu sözcüğü bu anlamlarda kullanan 
öğrencilerin oranları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini 
%40’lık dilime giren öğrenci söylemiştir?

A) Bu mesleğe alışmış gibi görünüyor.

B) Alışmak sevmekten daha zor geliyor.

C) Muhtaç değiliz ama ben çalışmaya alıştım.

D) Kimse farkında değil olanların, alışmış herkes.

7. İnsanlar çevrelerinde bazen bazı kötü durumlarla 
karşılaşabilirler. Bunlara verilen tepki insandan in-
sana değişir. Bazısı hemen müdahale eder, bazısı 
oralı bile olmaz, bazısı ise hiç yokmuş gibi davranır.

Bu parçadaki altı çizili ifadeyle sözü edilen in-
sanların hangi özellikleri belirtilmiştir?

A) Olaya müdahil olmak

B) Farklı görüşlerden sonra aynı düşüncede bu-
luşma

C) Kendinden başkasının önemli olmadığını dü-
şünme

D) İlgilenmeme, umursamama
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10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kesilmek” söz-
cüğü cümlede “bitkin duruma gelmek” anlamında 
kullanılmıştır?

A) El ayak kesildikten sonra gizlice sözleştikleri 
yerde toplandılar.

B) Uzun süre ayakta kaldığımız için yorgunluktan 
kesilip kaldık.

C) Kurdele kesildikten sonra misafirler genç çifti 
tebrik etti.

D) İki saat boyunca güneşte bekleyen süt pişirince 
kesildi.

11. Gerçek
Anlam

Mecaz
Anlam

Terim
Anlam

I. İşe öncelikle bu 
bölgedeki insanları 
aydınlatarak başla-
masın.



II. Sanki aralarına 
taştan duvar örül-
müş gibi iki ülke 
ilişkileri.



III.Tansiyon ölçen 
hemşire bir anda 
yere yığılıverdi.



IV. Anne ördeği 
izleyen yavru ör-
deklerin görüntüsü 
masal kitaplarından 
çıkmış gibiydi.



Bu tabloda altı çizili kelimelerden hangisinin 
cümledeki kullanım özelliği yanlış verilmiştir?

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

12. 1 2 3 4 5 6 7
1
2
3
4
5

Aşağıda bazı sözcüklerin anlamı ve bu sözcüklerin 
kullanıldığı bir paragraf verilmiştir:

Bu sözcükleri paragraf içinde bularak bulmacadaki 
satırlara yazınız.

ANLAMLAR

Soldan sağa

1. Bayağı

2. Hükümran, hâkim

3. Tasa, kaygı

4. Belirlenmiş zaman dilimi, dönem

5. Önemli

PARAGRAF

Çocukların aileye egemen olduğu bir çağda ya-
şıyoruz. Hepimiz onlar için en iyi şeyleri yapmak 
istiyoruz. Ama çocuğumuzu eğitirken yanlış yap-
maktan da endişe duyuyoruz. Günümüz dünyasın-
da çocuklarımız eskiye oranla daha hızlı büyüyor. 
Televizyon ve bilgisayar, sıradan ev eşyası haline 
geldi artık. Anne babanın çocuklar üzerindeki etki 
ve kontrolünün azalması hepimiz için olağan bir du-
ruma dönüştü. Buna rağmen aile, çocuk üzerinde 
yine de en belirleyici olma konumunu sürdürüyor. 
Özellikle “ilk altı-yedi yaş” döneminde… Hatta bu 
devreye “hayatımızın en mühim dönemi” diyebiliriz.

Buna göre bulmacanın 5. sütununda yer alan 
harfler aşağıdakilerden hangisidir?

A) D
E
Ş
E
M

   B) D
E
Ş
A
M

   C) D
E
Ş
M
M

   D) Ğ
E
Ş
A
M
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Sözcükte Anlam İlişkileri 3

1. 
A D C F G H İ Ü R G

M E D E N İ Y E T E

D F B M Ö Ç Ş İ Ç R

Z C V B Ö H D F A G

Z E T U G J H E Ğ İ

F V S R E P Y U D N

Ş M Ü B A L A Ğ A L

E F B A N Ö L E Ş E

Ğ D Ü İ S Ç K A H K

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçen altı çi-
zili sözcüğün eş anlamlısı verilen bulmacada 
yoktur?

A) Her zaman abartmayı seven biri olmuştur.

B) Uygarlık yolunda döşenen taşlara bir yenisi ek-
lendi.

C) Bu sorun yabancı unsurlardan kaynaklanıyor.

D) Ne yazık ki bu kadar strese dayanamadı kalbi.

2. 
Yazılış ve okunuşları aynı olan ama an-
lamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş 
sesli (sesteş) sözcükler denir. Bunlar yalın 
hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de 
olabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir 
sözcük kullanılmamıştır?

A) Kırdan topladığı çiçekleri vazoya yerleştirdi.

B) Arkadaşının yaş gününe gitmek için izin aldı.

C) Duvarın boyası günden güne yıpranıyordu.

D) İçi dışı bir olmayan insanlardan hiç hoşlanmam.

3. Anlam bakımından birbirinin tam tersi olan durum-
ları, özellikleri veya eylemleri ifade eden sözcüklere 
zıt (karşıt) anlamlı sözcükler denir. 

Buna göre,

I. Akşam ise yat, sabah ise git.
II. Adamak kolay, ödemek güçtür.
III. Az yetmez, çok artmaz.
IV. Akıllıyı arkada tutma, akılsızı kılavuz etme.

yukarıdaki cümlelerin hangisinde anlamca bir-
birinin karşıtı (zıttı) olan sözcükler bir arada 
kullanılmamıştır?

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

4. Hamurunu katı yoğurduğundan kurabiyeleri kabar-
madı.

Aşağıdakilerin hangisinde “yumuşak” sözcüğü 
bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamca kar-
şıtı değildir?

A) Yorgan öyle yumuşaktı ki onunla uyumaya do-
yamadım.

B) Yumuşak yüreğiyle gelir gelmez sınıfın kalbini 
kazandı.

C) Pembe yumuşak şekerden iki yiyeceğim diye 
tutturdu.

D) Oğlu annesinin aldığı topu yumuşak olduğu için 
beğenmedi.

5. 
Sözcük Eş Anlamlısı Zıt Anlamlısı

Donuk 1 Parlak

2 Tabii Yapay

Düşman 3 Dost

Tabloda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
ki sözcüklerin hangileri getirilmelidir?

        1                2                3        
A) Bulanık Sunni Hasım
B) Saydam Hakiki Arkadaş
C) Işıltılısız Canlı Ahbap
D) Mat Doğal Hasım
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3 Sözcükte Anlam İlişkileri 

6. 
Varlıkların sayılabilen, ölçülebilen özellikle-
rini anlatan sözcükler nicel anlamlı sözcük-
lerdir. Sayılamayan, ölçülemeyen özellikle-
rini anlatan sözcükler ise nitel anlamlıdır.

Aşağıdakilerden hangisinde nitel anlamlı bir 
sözcük kullanılmıştır?

A) Büyük bir binanın yedinci katında oturuyorlardı.

B) Tüm sıkıntılara rağmen büyük işler başarmalıyız.

C) Soğuk havalarda dışarı çıkmak istemezsin.

D) Okuldan eve gelince iki tabak yemek yedim.

7. 
Tek sözcükle anlatılabilecek bir kavramı 
birden fazla sözcükle anlatmaya dolayla-
ma denir.

Aşağıdakilerden hangisinde dolaylama örneği 
vardır?

A) Dünkü maçta meşin yuvarlak bir türlü çizgiyi 
geçmedi.

B) Felek önce yüzüme güldü sonra ağlattı beni.

C) Uslan artık deli gönül, bak geçip gidiyor ömür.

D) Acı, insan hayatından eksik olmaz sevinç ol-
dukça.

8. 
Aralarında anlam ve ses yönünden çeşitli 
ilgiler bulunan iki sözcüğün kalıplaşarak bir 
araya gelmesine ikileme denir. İkilemeler 
cümlede pekiştirme görevi yapar.

Aşağıdaki ikilemelerden hangisi anlam ilgisi 
bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Adamın üstünde eski püskü bir palto vardı.  

B)  Dün gece bu eğri büğrü yollardan geçerek var-
dık kasabaya.

C) O olaydan sonra süklüm püklüm bir kıza dö-
nüşmüştü.

D) Piknik yerinin her yeri çer çöp alanı haline gel-
mişti.

9. 
Sözcüğün bir türün tamamı için kullanılma-
sına genel anlam, o türün sadece bir ya 
da birkaç örneğine işaret edecek şekilde 
kullanılmasına da özel anlam denir.

Aşağıdakilerden hangisinde genel anlamlı bir 
sözcük kullanılmıştır?

A) Köpek hayvanlar alemindeki en sadık dosttur.

B) Az önce içtiğim ıhlamur boğazıma çok iyi geldi.

C) Bu bitki çayının mideye iyi geldiği söyleniyor.

D) Gezegenimizin havası gün geçtikçe kirleniyor.

10. 
Soyut bir anlam ifade eden bir kelimenin, 
somut bir kavram veya durumu ifade etmek 
için kullanılmasına “somutlaştırma” denil-
mektedir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırma 
vardır?

A) Bir güzel gördüm, belindeydi elleri.

B) Bu kadar keskin sınırlar sana zarar veriyor.

C) İçine attıkların seni hasta edecek bir gün.

D) Bildiğim şeyleri bir bir yüzüne vurdum.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden öze-
le bir anlatım yoktur?

A) Arılar insanların yiyebilecekleri bir gıda üreten 
tek böcek türü olduğundan insanların en yakın 
böcek dostudur.

B) Kışın en lezzetli sebzelerinden bir tanesi olan 
ıspanak tam bir demir deposu olarak biliniyor. 

C) Sağlıklı yaşam ve vücut için hepimizin spor yap-
ması, hiç olmazsa günde 15 dakika ayırarak 
yürüyüş yapması bile  faydalı olacaktır.

D)  Hepimizin çocukluğundan hatırladığı bir içecek 
olan limonata bugünlerde de adını listelere yaz-
dırıyor.
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4 Sözcükte Anlam İlişkileri 

1. 
Sesteş sözcükler aynı seslerle yazılan fa-
kat anlam olarak farklı olan sözcüklerdir. 
Örneğin, yol sözcüğü kullanıldığı cümlelere 
göre koparmak ve üzerinde yürünen yer 
anlamlarına gelebilir.

Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de sesteş bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Şehitlerimizin kanını temsil eden al bayrağım; 
namusum, hürriyetim, istikbalim...

B) Bu kadar yorgunluğun üzerine ince belli bardak-
tan bir çayınızı alırım.

C) Her görünenin içinde bir de görünmeyen araya-
caksın, der büyükler.

D) Yardıma ihtiyacı olan insanları bir gün değil her 
gün kollamalıyız.

2. Aşağıdaki cümlelerde verilen altı çizili sözcük-
lerden hangisinin anlamı yay ayraç içindeki an-
lam özelliği ile doğru eşleşmez?

A) Böyle küçük insanlarla uğraşma hiç vakti yoktu. 
(nitel anlam)

B) Güçlü olduğunu düşünüp başkasını ezmeye 
çalışanlar esas güçsüzlerdir. (zıt anlam)

C) İçindeki korku okula yaklaştıkça daha da artma-
ya başlamıştı. (soyut anlam)

D) Bülbül güle, bir kerecik gülmeyi çok gördü bu 
öyküde. (eş seslilik)

3. Komutan, askerlerinin yiğitliklerini övmeye doya-
mıyordu.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kurbağalı Dere’yi temizleme çalışmaları devam 
ediyor.

B) Trileçe tatlısını ilk defa yememe rağmen tadını 
beğendim.

C) Oyunun kurallarını bilmeden oynuyorsun bir de 
oyunu yeriyorsun.

D) Beni düğününe davet etmediği için ona gücendim.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme cüm-
leye abartma anlamı katmıştır?

A) Altı üstü 20 santim daha kısa olduğu için seç-
meleri geçememiş.

B) Kırlardan topladığı çalı çırpıyı eşeğine yükleyip 
evine götürdü.

C) İstanbul’a giden herkes deste deste para kaza-
nıyormuş.

D) Gelecek misafirler için onca börek çörek hazır-
landı.

5. Çevremizdeki (etraf) insanlara saygılı ve incelikli 
yani nazik (kibar) davranmanın onları mutlu ettiği 
hepimizin bildiği bir gerçek. Peki başkalarına (ben-
zer) nazik davranmanın kendi sağlığımıza (sıhhat) 
da faydalı olduğunu söylesek ne düşünürdünüz?  

Bu metinde altı çizili kelimelerin hangisinin 
eş anlamlısı yanındaki yay ayraç içinde yanlış      
verilmiştir?

A) çevre         B) nazik         C) başka          D) sağlık

6. 
Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp 
çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcükler 
nicel anlamlı; kavramların sayılamayan, öl-
çülemeyen bir değerini veya özelliğini ifade 
eden sözcükler nitel anlamlı sözcüklerdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ni-
tel anlamlı bir sözcük bulunmamaktadır?

A) Makamın yükseldikçe alçalmayı bileceksin, de-
mişler.

B) Ağabeyi edebiyatımızın derin yazarlarından sa-
yılırdı.

C) Sütü on dakikaya yakın kaynat ki mikroplar öl-
sün.

D) Tahsin dedenin en iyi özelliği torunları arasında 
ayrım yapmamasıydı.
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4 Sözcükte Anlam İlişkileri 

7. 
İkilemelerin oluşum yollarından biri yakın 
anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılma-
sıdır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı 
sözcüklerle oluşmuş bir ikileme vardır?

A) Kavgadan sonra mahallede ses seda kalma-
mıştı.

B) Bir saatlik sorgu sualden sonra evime ancak 
gidebildim.

C) Çevirdiği gizli saklı işler elbette bir gün ortaya 
çıkacak.

D) Kendi hallerinde mutlu mesut yaşayıp gidiyor-
lardı.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nitel ve nicel 
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Onun büyük hayalleri o kalın kitabın sayfalarına 
bile sığmamıştı.

B) Uzun zaman sonra seni burada görmek bizi çok 
mutlu etti.

C) Bu kısa ve zorunlu ayrılık aslında hepimize çok 
iyi gelmişti.

D) Şehrin en yüksek dağına tırmanmaya nasıl ce-
saret ettiniz?

9. 
- Ambulanslar arkası arkasına geçiyordu.

- Çocuğun yüzüne acı acı gülümsedi.

- El ele vermeseydik hastalığı yenemezdik.

- Düşe kalka öğrenmişti hayatla mücadeleyi.

Yukarıdaki cümlelerde geçen ikilemelerin anlamları 
aşağıda karışık olarak verilmiştir:

• Zorlukla
• Birliktelik
• Küçümseme
• Yineleme

Hangi ikilemenin anlamı yukarıda yer almaz?

A) düşe kalka                     B) el ele

C) acı acı                          D) arkası arkasına

10. Kara haber tez duyulur, unutsun beni demişsin.

Bu cümlede altı sözcüğün zıt anlamlısı olan 
sözcük aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer 
almaktadır?

A) Ah çocuklar, siz bari görebilesiniz ak günleri.

B) Ananın ak sütü gibi helal bu para sana.

C) Gözünün akında siyah bir leke vardı.

D) Ak saçları omuzlarından aşağıya kadar inmişti.

11. 1. Köy

2. Ülke

3. İlçe

4. İl

5. Dünya

6. Evren 

Numaralanmış sözcüklerin özelden genele doğ-
ru sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) 6-5-2-4-3-1

B) 1-3-4-2-5-6

C) 1-3-4-2-6-5

D) 6-5-2-3-4-1

12. 

Sıcacık bir yağmur siner
kara gecenin içine,
toprak somun gibi kabarır
Tak tak vururlar kapıma,
kişner kapımda kır atım,
dünyam gümüşler

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru 
değildir?

A) Soyut anlamlı sözcük bulunmaktadır.

B) Tüm sözcükler gerçek anlamlıdır.

C) Eş sesli sözcüğe yer verilmiştir.

D) Yansıma sözcüklere yer verilmiştir.
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5 Deyim - Atasözü - Sözcük Grupları

1. Güçlü olmak istersen söz ustası ol. Dil, yiğit elinde 
kamçı gibidir. İyi konuşan daha merttir iyi dövü-
şenden. Hiçbir güç tutamaz sözün yerini. Söz yön-
lendirir iyiye de kötüye de insanı, unutma. İyilikle, 
adaletle yönetir halkını kendi dilini güzel konuşan. 
Eskilerden kalma bir söz vardır --- Önemli olan gü-
zel ve etkili konuşabilmektir.

Paragrafın sonuna metnin akışına uygun olarak 
aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilemez?

A) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

B) Söz var iş bitirir, söz var baş yitirir.

C) Söz gümüşse, sükût altındır.

D) Söz var dağa çıkarır, söz var dağdan indirir.

2. 
Deyimler, genellikle gerçek anlamından 
uzaklaşmış, kendine özgü bir anlam taşıyan 
kalıplaşmış sözlerdir.

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “birine aşırı bir 
biçimde gönül vermek, tutulmak, âşık olmak” an-
lamına gelmektedir?

A) boğazını sevmek

B) içi gitmek

C) adı deliye çıkmak

D) abayı yakmak

3. Babam, bana kendi köylerinde yaptıkları imeceyi 
anlatırdı. Anlatırken yüzü gülerdi. O dönem bir sı-
kıntısı olan ya da hastalığı olan bir kişinin tarlasını 
sürmek, ürününü kaldırmak için bir araya gelinirmiş. 
Eğlenceli bir şekilde o çiftçinin işini bütün köylü 
yapar, ürününü toplarmış. Ayrıca iş yaparken bir 
yandan da eğlenirlermiş .Bu anıyı anlattıktan sonra 
--- atasözüyle bize ders verirdi.

Yukarıdaki paragrafta anlatılan olaya göre boş-
luk bırakılan yerde hangi atasözü kullanılmaz?

A) Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.

B) Nerede birlik orada dirlik.

C) Yalnız taş duvar olmaz.

D) Az veren candan, çok veren maldan.

4. 
Atasözleri az sözcükle çok şey anlatan öz-
lü sözlerdir. Anlattıkları denenmiş, doğrulu-
ğuna inanılmış genel kurallardır. Deyimler, 
kalıplaşmış söz öbekleridir. Cümle şeklinde 
olanlar bile bir anlam bütünlüğü taşımaz. 
Asıl anlamlarını içinde bulundukları cümle-
den alırlar; aldıkları anlam da değişmez bir 
kural niteliğinde değildir. Örneğin: Denize 
düşen yılana sarılır. (Atasözü) Dört yanı 
deniz kesilmek (Deyim)

Verilen bilgi ve örnekler doğrultusunda aşağıda 
verilenlerden hangisi diğerlerine göre farklıdır?

A)  Aman diyene kılıç kalkmaz.

B)  Delik büyük, yama küçük.

C)  Fol yok, yumurta yok.

D)  Yükte hafif pahada ağır.

5. I. Geçti Bor’un pazarı, sür eşeğini Niğde’ye.

II. Kan kusup kızılcık şerbeti içtim demek

III. Öküz altında buzağı aramak

IV. Atı alan Üsküdar’ı geçti.

V. Dam üstünde saksağan, vur beline kazmayı.

Yukarıda verilen deyimlerden hangileri anlamca 
birbirine en yakındır?

A) I ve III               B) II ve V

C) I ve IV         D) III ve V

6. I. Hiç kuşkusuz bugün öğlene kadar haber ge-
lecek.

II. Planlarımızda bir aksilik olmazsa seneye oku-
lu açıyoruz.

III. Bu ay bu evden çıkacağımız kesindir.

IV. Şüphesiz ki yüzünüzü kara çıkartmayacağım.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz 
veya söz grubu cümleye diğerlerinden farklı bir 
anlam katmıştır?

A) I             B) II              C) III             D) IV
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7. Bırakın şiirlerini roman yazarken bile o içten dilini 
hissedersiniz yazarın. Aynı hayata farklı pencere-
den bakan, yaşadıklarını yazan, yazarken de süslü 
laflara gerek duymayan bir üstattır.

Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kalemini oynatırken duygularından yararlanması

B) Sanatlı bir üslubunun olmaması

C) Gerçekleri göz önüne sermesi

D) Samimi bir dil kullanması

8. Yaşadığı şehre geleli uzun yıllar olmuştu. Bugünkü 
rahatlığına kavuşması kolay olmamıştı. Önce aile-
sinin gitme deyişine karşı koymuştu. İlk zamanlar 
sanki çamurlara bata çıka ilerliyormuş gibi gelse 
de hayat artık önüne tertemiz yollar çıkarıyordu.

Altı çizili söz gruplarının ifade ettiği anlam aşa-
ğıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) isyan etmek - yavaş yavaş

B) boyun eğmemek - zorlukla

C) bildiğinden vazgeçmemek - her şartta

D) güçlükle - çaresiz kalmak

9. Gençler, her şeyi bildiklerini sanırlar. Bir konuda 
tartışmaksızın karar verirler. Deneyimleri az olduk-
ları için genellikle ön yargılıdırlar. Yaşlılar ise, uzun 
yılların verdiği deneyimler nedeniyle her konuda 
ölçülü davranırlar. Karar vermede, olayları yorum-
lamada, insanları değerlendirmede daha dikkatli-
dirler.  Bu konuda Cenap Şahabettin’in bir özdeyişi 
vardır: ---

Parçada boş bırakılan yere aşağıdaki özdeyiş-
lerden hangisi getirilmelidir?

A) Gençlikte dünyayı yaşlılıkta gençliği düzeltmeye 
çalışırız.

B) Gençliğin güzel bir yüzü ihtiyarlığın güzel bir 
ruhu vardır.

C) Gençlikte insan ayrıntıyı esas, esası ayrıntı ola-
rak görür yaşlılıkta tersi olur.

D) Daima: ‘‘Bilirim!’’ mi diyor, gençtir; her şeye 
‘‘Olabilir!’’ mi diyor ihtiyardır.

10. Bir kişinin kendisine gerek olan şeyleri vaktinden 
önce ve ucuz olduğu zaman satın alması gerektiği-
ni belirtirken “---”, bir şeyin bakmakla elde edileme-
yeceğini elde etmek için davranmak gerektiğini söy-
lerken “---”,başkasından yardım isteyerek geçinen 
kişilerin isteklerinin bitmez olduğunu vurgularken 
“---”atasözü kullanılır.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşa-
ğıdakilerden hangisinde verilen atasözleri ge-
tirilmelidir?

A) Aba vakti yaba, yaba vakti aba. / Bakan yemez, 
kapan yer. / Dilencinin torbası dolmaz.

B) Vakit nakittir. / Çanağa ne doğrarsan kaşığına 
da o çıkar. / Kaynayan kazan kapak tutmaz.

C) Bugünün işini yarına bırakma. / Bakmakla usta 
olunsa kediler kasap olurdu. / Dilenci küsmüş, 
kısmetini kesmiş.

D) Zemheride kar yağmadan kan yağması iyi. / 
Lokma çiğnenmeden yutulmaz. / Taşıma suyla 
değirmen dönmez.

11. 
Deyim Anlamı

I. Lamı cimi yok Her halde yapılmalı
II. Ömür törpüsü Kişiyi yıpratan iş
III. Kulağını açmak Söylenene dikkat etmek
IV. Laf etmek Sözünü esirgememek

Yukarıdaki cümlelerde geçen deyim ve anlam 
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

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

12. “Az kalsın işi berbat ediyordu.” cümlesinde altı 
çizili sözcüğün kattığı anlam aşağıdakilerden 
hangisinde vardır?

A) Birden kararından vazgeçti.

B) Hiç yoktan kendi başına dert açtı.

C) Durduk yere aklına bir şeyler geldi.

D) Neredeyse bütün servetini kaybediyordu.
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1. Acaba atasözleri sadece gerçek ve mecaz an-
lamlı mıdır? Özellikle gerçek anlamlı olduğu ifade 
edilen atasözleri gerçek anlamlı mıdır? Atasözleri 
anlamları açısından başka bir şekilde sınıflandıra-
bilir mi? Örneğin “Bugünün işini yarına bırakma.” 
atasözü mecazsız atasözü olarak nitelendirilmiştir. 
Bu atasözünde kastedilen bugün ve yarın değil, işin 
zamanında yapılması gerektiğidir. Burada bugün 
ve yarın kelimeleri gerçek anlamıyla değil, mecaz 
anlamıyla kullanılırken iş kelimesi gerçek anlamda 
kullanılmıştır. Bu yüzden “Bugünün işini yarına bı-
rakma.” atasözünü mecazsız veya gerçek anlamlı 
diye nitelendirmek doğru değildir.   Bu tür atasözleri 
kısmen mecaz anlamlı atasözleridir.

Bu araştırmacıya göre aşağıdakilerden hangisi 
“kısmen mecazlı atasözü”dür?

A) Ölüme çare bulunmaz.

B) Çok konuşan çok yanılır.

C) Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.

D) Hayırlı komşu hayırsız akrabadan iyidir.

2. 
Dilin söz dizimi özelliklerine uygun olarak 
söz varlığında yer edinen deyimlerin ba-
zıları, kullanımları sırasında sözcüklerin 
sıralaması bakımından esneklikler göste-
rebilmektedir. Sözcükler, içinde bulunduk-
ları deyimin söz dizimi yapısını bozmadan 
sadece yerlerini değiştirmektedir. Bazen de 
bu deyimlerin sözcükleri arasına sözcük gi-
rebilir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu duruma 
uygun kullanım vardır?

A) Balat’ın, Kuledibi’nin palazlananları gözünü 
Ada’ya dikmiştir.

B) O hengâmeden kaşla göz arasında sıyrılıp ya-
nıma geldi.

C) Sonunda dayanamayıp ağzından baklayı çıkardı.

D) Önünden geçen kadın, ne düşündüyse, yüzüne  
ters ters baktı.

3. 
Doğadaki seslerin dile yansımasıyla oluşan 
sözcüklere yansıma sözcük denir. Günlük 
hayatımızda çeşitli anlamlara gelen pek çok 
yansıma sözcük kullanırız.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma söz-
cük kullanılmamıştır?

A) Gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patla-
mada can kaybı olmadı.

B) Baharatları paketlerken akşama kadar hapşır-
maktan telef oldum.

C) Doktor stetoskopunu göğsüne dayayıp ciğerle-
rinden gelen hırıltıyı dinlemeye başladı.

D) Çocukların ağlaşmaları toplantıdaki herkesin 
yüreğini dağlamıştı.

4. Külfeti yüksek bir işe girdi ve sonunda sermayeyi 
kediye yükledi. 

Bu cümlede altı çizili söz öbeği ile anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşine çok önem vermek

B) İşini ve parasını kaybetmek, batırmak

C) Malını, mülkünü başka birine devretmek

D) Kendi suçunu başkasına atmak

5. • Çok kurnaz olmak

•  Sıkıntılı bir durumdan kurtulmak için her türlü 
çareye başvurmak

•  Bahaneler ileri sürerek bir işten kaçınmak

•  Çok güçlükle ele geçirebileceğini sandığı şey 
ya da kimseyle birdenbire karşılaşma

Seçeneklerdeki deyimlerden hangisinin anlamı 
yukarıda verilmemiştir?

A) şeytana külâhı ters giydirmek

B) ipe un sermek

C) uçan kuştan medet ummak

D) kabak başına patlamak
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6. 

Hayal meyal şeylerden ilk aşkımız;
Hatırası bile yabancı gelir.
Hayata beraber başladığımız,
Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir;
Gittikçe artıyor yalnızlığımız.

Cahit Sıtkı Tarancı

Bu dizelerdeki altı çizili sözcüğün dizelere kat-
tığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) O, eskiden beri böyledir, vurdumduymaz.
B) Buralar zamanında çorak, boş bir ovaymış.
C) Zaman ilerledikçe sosyal ilişkiler azalıyor.
D) Hasta kayıtlarını günü gününe yeniliyor.

7. Kendini tanıtmak için edebiyat dünyasının kalbinin 
attığı o şehre doğru yola çıktı.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) O, bütün eserlerini aklına göre değil duyguları-
na göre oluştururdu.

B) Bütün müzik konserlerinin merkeziydi burası.
C) Amacı ne olursa olsun herkesin gönlünü hoş 

etmekti.
D) Yıllardır özlediği o şehre tekrar gelmek onu se-

vindirmişti.

8. 

Deyimler anlamlarına uygun kullanılmalıdır. 
Yerinde kullanılmayan deyim verilmek istenen 
iletiyi tam olarak yansıtmaz. Örneğin, ”burun 
kıvırmak” deyimi  önem vermemek,” burnu 
büyük” deyimi kendini çok beğenmek, kibirli 
olmak anlamına gelir. Bu deyimleri kendi an-
lamları dışında kullanmak bir anlatım yanlışıdır.

Bu paragrafta yakınılan durumun örneği aşağı-
daki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Aslında tüm sınıf konuşuyordu nedense kabak 
benim başıma patladı.

B) Bu kızın mutluluğu çakmak çakmak gözlerinden 
belli oluyordu.

C) Havuz problemlerini kafam almıyor, bir türlü çö-
zemiyorum.

D) Hiç kimseye haber vermeden başını alıp gider-
sen sonuçlarına katlanırsın.

9. 
Bir kartalla bir kaplumbağa dost olurlar. 
Kaplumbağa kartala bir iyilik yapmak ister. 
Uçarken yeryüzündeki hayvanlardan top 
şeklinde görünen ve alttan boynunu uzatan 
hayvanın etinin çok lezzetli olduğunu söy-
ler. Kartal havalanır, aşağıya bakar ilkin bir 
şey görmez ve sonunda kaplumbağanın bu 
tarife uyduğunu görünce onu pençeleri ara-
sına alarak havalanınca kaplumbağa der:

- Ben sana söylemeseydim sen bunu nasıl 
bilebilirdin?

Kartal : 

- Dil lak lak başa tak tak, der.

Bu hikâyede kaplumbağanın içine düştüğü du-
rumu aşağıdaki atasözlerinden hangisi en iyi 
ifade eder?

A) Dilin cismi küçük, cürmü büyük. 

B) Otuz iki dişten çıkan, otuz iki mahalleye yayılır. 

C) Dilden gelen elden gelse, her fukara padişah 
olur.

D) Dilim seni dilim dilim dileyim, başıma geleni 
senden bileyim. 

10. Film, karton bir karakterden öteye gidemeyen 
Getruda’nın çölde gözden yitip gitmesiyle kapanır.

Bu cümlede altı çizili söz öbeği ile anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karakterin çabuk yıpranması

B) Karakterin kalıcı olmaması

C) Karakterlerin gerçek olmaması

D) Karakterin herkese hitap etmemesi

11. Her belada, her felakette, anısızın kendisini bulan 
her acıda canhıraş “Anne!” der çocuk, baba demez.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün anlamı aşağıda-
ki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Yürek paralayan, iç tırmalayan

B) Tedirgin edici, bunaltıcı

C) Herhangi bir özelliğiyle şaşkınlık veren

D) Heyecan veren, heyecanlı
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1. Reklamcılıkta ilgi çeken sloganı bulmak çok önemlidir. Bu nedenle reklam yazarları hedef kitleyi ürüne yönlendi-
rebilmek için sloganlarında çeşitli söz sanatları kullanırlar.

Aşağıdaki reklam afişlerinden hangisinde kişileştirme söz sanatı kullanılmamıştır?

A) B)

C) D)

2.           
Bir özelliğin ya da durumun olduğundan daha çok gösterilmesi sanatına “abartma” denir.

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıda açıklaması verilen söz sanatına yer verilmemiştir?

A) Bir cefam var idi bin oldu

Aktı gözüm yaşı sel oldu

Yaz baharım döndü kış oldu

Sen benden gittin gideli

                                                  B) Ne hasta bekler sabahı 

Ne taze ölüyü mezar 

Ne de şeytan bir günahı 

Seni beklediğim kadar

C) Bir ah çeksem dağı taşı eritir

Gözüm yaşı değirmeni yürütür

Bu hasretlik beni dahi çürütür

Bana sıla da bir, gurbet il de bir

                                                 D) Gönül tezgahında şiir dokudum

İplik iplik nakışında sen varsın.

Aşk yolunun kanununu okudum

Madde madde yokuşunda sen varsın.
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3. 
Bilemezdim şarkıların yakınlığını, 

Koklamazdım bir çiçeği bir çocuk gibi. 

Kaybettim seni bir gece vakti. 

Göremezdim karıncayı bir şahin gibi, 

Kaybettim seni bir gece vakti. 

Deli deli yağdı yağmur, 

Gökten kayboldu yıldızlar. 

Fırtınalar çaldı seni, 

Bir gece vakti. 

     Haluk Levent

Yukarıdaki şiirde şair hangi söz sanatlarından 
yararlanmıştır?
A) Benzetme - abartma

B) Kişileştirme - benzetme

C) Konuşturma - kişileştirme

D) Benzetme - tezat

4. 
Anlatımı güçlendirmek amacıyla, aralarında 
ortak nitelik bulunan iki varlık ya da kavram-
dan, ortak nitelik yönünden güçlü olandan zayıf 
olana aktarma yapılmasına “benzetme” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme söz 
sanatına yer verilmemiştir?
A) Aslı ve arkadaşları; eğlenceli vakit geçirmek 

için macera evine oyun oynamaya gittiklerinde, 
evin labirent gibi kapılarla birbirlerine bağlı çok 
sayıda odası olduğunu görürler.

B) Pek çok kuş türünün yanı sıra sincap, leopar, 
dev panda, koala da farklı amaçlarla zamanla-
rının çoğunu ağaçlar üzerinde geçirir.

C) Doğayla uyumlu olmayı öğrenip atıklarımızı 
azaltırsak bizim için eşsiz bir yuva olan dünya-
mızı ve bu yuvanın barındırdığı canlıları koru-
mak için bir şeyler yapmış oluruz.

D) Şehrin gürültüsünden kaçıp geldiği bu ıssız yer-
de bir yandan kitabının sayfasını çevirirken bir 
yandan da fındık kabuğu rengini andıran bir tür 
kahveyi yudumluyordu.

5. 
Ta karşımda yapraksız,

Kullanılmış bir takvim.

Üzerinde bir resim;

Azgın, sonsuz bir deniz.

Kaygısız, düşüncesiz.

    Necip Fazıl Kısakürek

Bu dizelerde geçen söz sanatının özdeşi aşağı-
daki dizelerin hangisinde vardır?

A) Tam otların sarardığı zamanlar

     Yere yüzükoyun uzanıyorum

     Toprakta bir telaş bir telaş

      Karıncalar öteden beri dostum

B) Benim çektiğim kim çeker

     Gözlerim kanlı yaş döker

     Bulanık bulanık akar

     Dağların seliyim şimdi

C) Pervane ateşten sakınmaz canı

     Uğruna koymuşum başı bedeni

     Doldur tüfengini hedef et beni

     Yaram doksan dokuz yüz olur gider

D) Başım sükutu öğüten

     Uçsuz bucaksız değirmen;

     İçim muradına ermiş

     Abasız, postsuz bir derviş.

6. 
Kalmadı ümidin soluk ve cılız

ışığında bereket. 

Ve ölüm, kapımda kişner, sabırsız    

Bir at oldu nihayet.

Cahit Sıtkı Tarancı

Dörtlükte yer alan benzetmenin “benzeyen” öge-
si aşağıdakilerden hangisidir?
A) Ümit          B) Işık          C) Ölüm          D) At
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Söz Sanatları7

7. I. Öfkesine yenilen fırtına alt üst etti doğayı.

II. Gülümsemeye çalışırken bile kan ağlıyordu içi.

III. Pandamın renkleri annemin elbisesi gibiydi 
morlu yeşilli.

IV. Uğur böceğim, uçtu uçtu elime kondu.

Bu cümlelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden 
hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede insana ait bir özellik insan dışında 
bir varlığa verilmiştir.

B) II. cümlede karşıt durumlara yer verilmiştir.

C) III. cümlede bir varlık bir yönüyle bir varlığa 
benzetilmiştir.

D) IV. cümlede bir varlığın özelliği abartılmıştır.

8. 

Kişileştirme; insana ait özellikleri, insan dı-
şındaki canlı veya cansız varlıklara aktaran 
mecazlı anlatım tekniğidir. 

Aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde kişileştirme 
vardır?

A) Nefes alıyor sessiz perdeler karanlıkta 
 Ay sükûtla örüyor tenhada kozasını 

 Fısıldıyor perdeler, bir haber karanlıkta: 

 Ve uyku uzatıyor sükûn dolu tasını...

B) Ve güldün rengarenk yağmurlar yağdı 
 İnsanı ağlatan yağmurlar yağdı 

 Yaralı bir ceylan gözleri kadar sıcak 

 Yaralı bir ceylan kalbi gibi içli bir sesin vardı

C) Yâr yâr!..
 Seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar

 Değirmen misali döner başım

 Sevda değil bu bir hışım

D) Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim; 
 Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları!

 Islak bir yorgan gibi, sımsıkı bürüneyim;

 Örtün, üstüme örtün, serin karanlıkları.

9. 
Bir dağ yamacında yeşil bir yonca

Üstünde yürüyen minik karınca;

Delice esince dağdan fırtına

Sanki kanat takmış gibi sırtına,

Uçtu da karınca çok çok uzağa,

Söylendi: “Ben nasıl düştüm tuzağa? “

      Ünal Beşkese

Bu dizelerde geçen söz sanatları aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kişileştirme - Tezat

B) Konuşturma - Kişileştirme

C) Tezat - Konuşturma

D) Benzetme - Tezat

10. 
Birbirine karşıt düşüncelerin, kavramların, 
duyguların bir arada kullanıldığı söz sana-
tına “tezat” denir.

Bu bilgiye göre aşağıdaki dörtlüklerden hangi-
sinde tezat sanatı vardır?

A) Yâr deyince, kalem elden düşüyor,

 Gözlerim görmüyor, aklım şaşıyor.

 Lâmbada titreyen alev üşüyor,

 Aşk, kâğıda yazılmıyor Mihriban.

B) Çiçeğin rengi soldu, bitti şarkısı kuşun.

 Yol tenha, dal mecalsiz, su durgun.

 Tabut yapılan tahta, ev ev taşınan odun,

 Bahar, ümit yerine; ey kış, içimde korkun!

C) Size geceyi de öğrettim.

 Onda düşlerle çoğaldınız;

 Yaşantıda yorgun ve yalnız

 Değilsiniz; sizi ürettim.

D) O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı;

 Ardında ışıktan bir iz bıraktı.

 Yel gibi dağları aştı bir atlı,

 Arada bir engin deniz bıraktı.



20

SÖZCÜKTE ANLAMÜNİTE

8. SINIF TÜRKÇE Öncelikle Bir Adım Önde

N
C

E
L

iK
y

a
y

ın
la

r
ı

8 Ünite Değerlendirme

1. Aşağıda karışık olarak verilen deyimler, anlamları gözetilerek sarmal bulmacaya yerleştirilecektir. Halkaları dol-
durduktan sonra sayılarla şifrelenmiş gizli bir deyim ortaya çıkacaktır. 

Ele avuca sığmamak - Çizmeyi aşmak - Abuk sabuk konuşmak  

Göze çarpmak - Damarına basmak - Dik dik bakmak - Çam devirmek  

• Ne söylediğini bilmeden, düşüncesiz, tutarsız konuşmak. (1-17)

• Karşısındakine dokunacak veya kötü bir sonuç doğuracak söz söylemek. (18-28)

• Bilmediği, aklının ermediği, yetkisi dışındaki bir işe karışmak. (29-40)

• Bir kimseyi, çok duyarlı olduğu bir konuda bilerek olumsuz şeyler söyleyip kızdırmak. (41-54)

• Çok sert bir biçimde, sert sert, öfkeli öfkeli bakmak. (55-66)

• Söz dinlememek, baskı altına alınmamak, zapt edilememek. (67-82)

• Gözü, dikkati, ilgiyi çekecek bir görünüşte olmak, dikkati üzerine çekmek. (83-93)

UYARI: Deyimler ve anlamları karışık olarak verilmiştir.
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9190

GİZLENMİŞ DEYİM

2 6 14 46 58 24 17 11 68 20 39 93

Aşağıdakilerden hangisi bulmaca içine gizlenmiş deyimdir?

A) Başı dik olmak          B) Başı sıkışmak

C) Vakit öldürmek         D) Bet bet bakmak
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2. 
Gerçek anlam bir sözcüğün aklımıza gelen 
ilk anlamıdır.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çekeme-
mek” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Siz bu yolun yükünü çekemezsiniz.

B) Beni çekemeyen biri bir işler karıştırıyor

C) Bu kadar sıkıntıyı çekemeyeceği belliydi.

D) Sandalyesini pencerenin önünden çekemedi.

3. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde zıt anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Hızlı giden çabuk yorulur.

B) Ağlayanın malı gülene fayda etmez.

C) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zur-
na az.

D) Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda 
şaşmış.

4. “Görmek” sözcüğünün aşağıdaki açıklamaların-
dan hangisi verilen cümleye uygun değildir?

Anlam Örnek Cümle

A)
Anlamak, kavramak, 
sezmek

Bu işte ne denli ba-
şarılı olacağımızı gö-
receksiniz.

B)
Belirli bir zamanın 
içinde bir olaya tanık 
olmak, yaşamak

Bugün ilk olarak 
Türkçe dersini gör-
dük.

C) Gezmek
Daha önce İstanbul’u 
hiç görmedim.

D) Çok değer vermek
Gözü yalnızca oğlu-
nu görür bu saatten 
sonra.

5. Bazı kitaplar kendi döneminin üstündedir. Yazıldığı 
tarihte ilgi ve sevgiyle okunurken kendinden sonraki 
zamanlarda da rahatça okunabilmektedir. Böyle 
kitaplara ben her devrin kitabı diyorum.

Metinde verilen altı çizili ifade ile anlatılmak is-
tenen nedir?

A) Bütün özellikleri içinde bulundurma

B) Her yaştaki okuyucuya hitap etme

C) Geniş bilgi birikimine sahip olma

D) Her zaman diliminde rağbet görme

6. Bir şey ruha da bedene de doluyor. Halden anlayan 
yok. Çıldırmamak için tahliye gerek. O da uzun süre 
el yordamıyla, akışın kendi hızıyla, kürek çekmeye 
kalkışmadan.

Altı çizili söz öbeğinin cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Olsun diye zorlayıp, kendi haline bırakmadığı-
mızda bir şeyi, mutsuz oluruz.

B) Oluruna bırakılan çoğu şey zamanla olması is-
tenilen hale gelir.

C) Yapmamız gerekeni yaptıktan sonra gerisini 
akışına bırakmalıyız.

D) İnsan bir şeyi çok istiyorsa zorlamalı, kesinlikle 
onun peşinden gitmelidir.

7. • Bu dokümanları al ve ilgili departmana teslim 
et. 

• Bizim jenerasyon sizinkileri anlamada yetersiz 
kalıyor.

• Senin objektif fikirlerine ihtiyaç duyuyorum.

Bu cümlelerdeki yabancı sözcüklerin yerleri-
ne Türkçelerini getirdiğimizde aşağıdakilerden 
hangisi dışarıda kalır?

A) Tarafsız B) Kuşak 

C) Belge D) Yönetici
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8. 
Dünyam yıkılmış benim, paramparça olmuşum. 

Kesilmiş ki köklerim sulandıkça solmuşum. 

Ne yana adım atsam hep karşımda duvarlar, 

Yokluğun bir labirent, içinde kaybolmuşum.

Özlem Yıldız

Aşağıdakilerden hangisinde bu dörtlükte yer 
alan söz sanatı bulunmaz?

A) Her yer buz kesti şimdi vadi silme kar 

 Zannetme ki o eski çağlayan akar 

 Rüzgâr sanki bir kırbaç üşütmez yakar 

 İnsanı yumak edip sindiriyor kış

B) Dudağında kırık dökük bir şarkı 

 Dolap gibi döner zamanın çarkı 

 Nedir ki evlerin kafesten farkı 

 Çözümsüz bilmece şehir hayatı

C) Haydi! Toparlan artık, sen de bir işe kalkış.

 Baharın biter yoksa, bekler seni kara kış. 

 Nasihat dinlemekten tıkandıysa kulağın, 

 Onun ilacı gayret, onun ilacı alkış.

D) Kıpır kıpır beyaz milyon kelebek

 Doğa şimdi sanki kundakta bebek 

 Çam dalında güvercin bin yumru öbek 

 Düşlerden düşlere salıyor şu kar

9. İki varlık veya kavram arasında benzerlik ilgisi ku-
rularak bir kavramın diğeri yerine kullanılmasına 
deyim aktarması denir. Deyim aktarmaları genel-
likle benzer özelliklerin insandan doğaya, doğadan 
insana, doğadan doğaya aktarılması ve duyular 
arasında aktarım şeklinde oluşturulur.

Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de deyim aktarması vardır?

A) Bütün yıldızlar el ele tutuşmuş dans etmeye 
hazırlanıyordu.

B) İspanyol yelkenlilerinin ilki bugün Karaköy rıh-
tımına yanaştı.

C) Uçak kazaları, önemsiz gibi gözüken arızaların 
birikmesinin bir sonucudur.

D) Binlerce kilometrelik bir yolculuk tek bir adımda 
başlar.

10. Bir kişi veya varlığın kendisini çağrıştıracak birden 
çok sözcükle anlatılmasına dolaylama denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde do-
laylama vardır?

A) Köyün en ücra köşesindeki evine doğru ağır 
aksak yürüyordu.

B) Savaşçının attığı ok ıslık gibi bir ses çıkararak 
hedefini vurdu.

C) Başarılı file bekçisi maç öncesinde açıklamalar-
da bulundu.

D) Güney Kore gibi Asya ülkelerinde uzun yaz ta-
tilleri yoktur.

11. 
Senin için dağları deler, yol açarım yar
Senin için denizleri kuruturum yar
Senin için gök kubbeyi yerlere çalarım yar
Canımı iste, canım bile sana kurban yar

Barış Manço

Yukarıda yer alan şarkı sözünde hangi söz sa-
natı vardır?

A) Benzetme B) Tezat

C) Abartma  D) Kişileştirme 

12. 
I. Gerçekleri bana söylemiyordu ama gözlerin-

den okunuyordu. 

II. Fırtınanın etkisinin giderek artacağı söylendi. 

III. Söylediği türkü salondaki herkesin yüreğini 
titretti.

IV. Bebek annesine sevgiyle bakıyordu.

Numaralandırılmış cümlelerdeki altı çizili  söz 
ya da söz öbeklerinin anlam özellikleri aşağıda-
kilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 Gerçek  Mecaz 
A) I - II III - IV
B) I - IV II - III
C) II -III I - IV
D) II - IV I - III
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1.      
1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4

Aşağıda bazı sözcüklerin anlamı ve bu sözcüklerin kullanıldığı cümleler verilmiştir:

Bu sözcükleri cümlelerin içinde bularak bulmacadaki satırlara yazınız.

ANLAMLAR

Soldan Sağa

1. Bilimsel niteliği olan

2. Beden, ruh ve duygu bakımlarından olgunluğa erişmiş olan

3. Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak sonuçlandırma 
yeteneği

4. Roman, hikâye, masal vb. edebî türlerde bir olay dizisini anlatma biçimi, hikâyeleme

CÜMLELER

• Öykü anlatma çocukların topluluk önünde konuşma becerilerini geliştirir.

• Dil problemi olan çocukların değerlendirilmesinde anlatılar araç olarak kullanılmaktadır.

• Akademik açıdan doğru olmayan bilgileri paylaşmamaya özen gösteriniz.

• Yaptığımız çalışmayla yetişkinlere de hitap etmeyi hedefliyoruz.

Buna göre bulmacanın 6. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?

A) 
M

K

İ

I

                           B) 
M

K

M

İ

                           C) 
Ş

K

M

İ

                           D) 
Ş

M

İ

K
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2. Dilimiz, deyimler açısından önemlidir. Bir kavramı, 
durumu karşılayan kalıplaşmış sözcük gruplarıdır  
deyimlerimiz. Örneğin; tek başına, basit bir yaşayışa 
sahip olmak anlamında “Bir abam var atarım nerde 
                                                   I
olsa yatarım.”, kötülük yapmaya meyilli birini

incitip saldırmasına yol açmak anlamında “uyuyan 
yılanın kuyruğuna basmak”, esprili ve bol konuşan 
               II
anlamında “ağzı laf yapmak”, ilerlemeyen gereksiz 
                         III
bir işle uğraşmak anlamında “pösteki saymak” deyimini
                                              IV
kullanırız.

Bu parçada numaralandırılmış deyimlerden 
hangisi anlamına uygun kullanılmamıştır?

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

3. Kendi --- onların eleştirileriyle test ederken ken-
dimize şunu hatırlatabiliriz, eleştiri en az ---kadar 
kaçınılmazdır ve bu nedenledir ki bir kitap okuduğu-
muzda ve o kitaba dair bir duygu geliştirdiğimizde 
aklımızdan geçenleri --- onlardan aşağı kalır bir 
yanımız olamaz.

Bu paragrafta yer alan boşluklara getirilecek 
sözcükler aşağıdakilerden hangisinde doğru 
verilmiştir?

A) Fikirlerimizi – yaşamak – söylerken

B) Zihniyetimizi – nefes almak – dile getirirken

C) Aklımızdakileri – su içmek – anlatırken

D) Sorunlarımızı – düşünmek – inkar edersek

4. Pazar Yeri Ahlakı evresinde “Her şey karşılıklıdır.” 
ilkesi esastır fakat bu karşılılıkta bile bireyin kendi 
ihtiyaç ve isteklerinin karşılanması önemlidir. Bu 
dönemde bireyler başkalarının istek ve ihtiyaçlarına 
kendi ihtiyaçlarının karşılandığı sürece önem verir-
ler. Diğer insanların da ihtiyaçlarının farkındadırlar 
ancak birinci planda yine kendileri vardır. Bu ahlak 
Değiş-Tokuş Ahlakı, Al Gülüm-Ver Gülüm Ahlakı 
olarak da bilinir. Burada bireyin gereksinimlerini 
gideren her şey doğrudur. “Sen bana yardım et, 
ben sana ederim.” anlayışı sevgi, bağlılık ve adalet 
kavramlarının önüne geçer. Birey kurallara çıkarları 
ölçüsünde uyar ve diğerlerinin de böyle yapacağını 
varsayar. 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Pazar Yeri 
Ahlakı”na uygun değildir?

A) Göze göz, dişe diş.

B) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. 

C) Önce can, sonra canan.

D) Bal tutan parmağını yalar.

5. 
Beş duyu organımız olan göz, deri, kulak, 
dil ve burundan en az biriyle algılayabildi-
ğimiz varlıkları karşılayan sözcüklere “so-
mut anlamlı sözcükler”, algılayamadığımız 
sözcükleri karşılayan sözcüklere ise “soyut 
anlamlı sözcükler” denir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde somut anla-
mı bir sözcük soyut anlam kazanacak şekilde 
kullanılmıştır?

A) Çok gözü kara bir insandı, tehlikeye atılmakta 
hiç tereddüt etmezdi.

B) Macera romanları, severek okuduğum tarzdaki  
kitaplardandır.

C) Ülkemizin zamanla bu alanda da atılımlar ya-
pacağına inanıyorum.

D) Konuşmayı bu kadar seven bir insanın bu sus-
kunluğu beni şaşırttı.
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6. Palas pandıras evden fırlayıp bir de üstüne o kadar 
taksi parası bayıldığına bin pişmandı.

Bu cümlede altı çizili sözün anlamı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Aceleyle davranarak, acele getirerek, çabukça

B) Rastgele olarak, herhangi bir özen göstermek-
sizin, baştan savarak

C) Titiz ve ayrıntılı bir biçimde inceleyerek, önemle 
üstünde durarak

D) Gereği gibi derlenip toparlanmaya veya hazır-
lanmaya vakit bulamadan

7. Rüzgar mumu --- yangını ---

Bu cümledeki boş bırakılan yerlere aşağıdaki 
sözcük çiftlerinden hangisinin getirilmesi uy-
gundur?

A) alevlendirir - söndürür.

B) tutuşturur - hızlandırır.

C) parlatır - alevlendirir.

D) söndürür - alevlendirir.

8. Burası cam gibi şeffaf ama esnek bir maddeden ya-
pılmış saray görünümünde bir kütüphane. Sonsuz 
gibi görünen kitap dolu raflar labirente benziyor. 
Kitap labirenti… Renkli cam kubbelerden yayılan 
ışık, masalsı bir hava katıyor ortama.

Bu parçadaki bazı sözcüklerin anlamları aşağıda 
verilmiştir:

Anlamlar

• Cisimleri görmeyi sağlayan fiziksel enerji

• Çıkış yeri kolay bulunamayacak kadar karışık 
yapı

• Yarım küre biçiminde olan yapıyı örten dam

Aşağıdakilerden hangisi verilen anlamlardan 
birini karşılamaz?

A) Işık  B) Cam

C) Kubbe  D) Labirent

9. I. İş yerinde bir ağırlığı vardı 
babasının.

Mecaz Anlam

II. Duvara dayanmış bekliyordu. Gerçek Anlam

III. Başarının anahtarını bilen 
biridir.

Mecaz Anlam

IV. Ailesinin kökleri Osmanlıya 
uzanır.

Terim Anlam

Numaralandırılmış cümlelerdeki hangi kelime 
karşısında belirlenmiş anlama uygun değildir?

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

10. Günümüz teknoloji çağında dijital ürünlerle dolu bir 
dünyada yaşıyoruz. --- iş yerlerimizde --- okullarda 
bilgisayar kullanıyor, akıllı telefonlarımız ile görün-
tülü, sesli veya yazılı iletişim kuruyor ve akşamla-
rı ayaklarımızı uzatıp televizyon izliyoruz. --- gün 
boyunca bir ekrandan diğerine geziniyoruz. --- te-
levizyon izlerken reklam arasında sosyal medya 
hesaplarını kontrol etmeyen kaldı mı? 

Bu paragrafta boş bırakılan yerlere sırası ile 
aşağıdaki seçeneklerden hangisi getirilmelidir?

A) Başka bir deyişle - ya da - doğrusu - mesela

B) Hatta - ve - demek oluyor ki - yani

C) Öyle ki - veya - yani - örneğin

D) Tabi ki - ya da - mesela - hem de

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin han-
gisi karşısında verilen anlama uygun kullanıl-
mamıştır? 

Kullanımı Anlamı

A)
Bu karantina günlerinde 
memleket hasreti çöktü 
içime.

Yoğun biçimde 
duymak

B)
Şurupları saati saatine 
içmesine rağmen ateş 
çocuğu yine yokluyor.

Ara sıra etkisini 
göstermek

C)
İşe gitmek için evden 
çıktığımda dışarısı hafif 
aydınlıktı.

Kalınlığı veya yo-
ğunluğu az olan

D)
Masanın üzerinde duran 
kağıtlarıma sakın benden 
başkası dokunmasın.  

Hafifçe değmek
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NOT ALINIZ

8. SINIF TÜRKÇE Öncelikle Bir Adım Önde
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