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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

TEST – 1 • SÖZCÜKTE ANLAM

1. Türkçede bir sözcüğün birden fazla anlamı olabi-
lir. Örneğin “çıkmak” sözcüğünün tam 56 farklı an-
lamı vardır.
Buna göre “çıkmak” sözcüğü yukarıdaki 
cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

• Birazdan ödevimi teslim etmek için evden çıka-
cağım.

• Ödevimi incelettirmek için Metin Hoca’nın yanı-
na çıkacağım.

• Metin Hoca, ödevimi olumlu değerlendirirse oku-
lun dergisinde  yılın onur öğrencisi olarak çıka-
cağım.

• Ayrıca bu ödevimin beğenilmesi beni tembel öğ-
renci olmaktan da çıkaracaktır.

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

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sıcak” söz-
cüğü değişmece (mecaz) anlamda kullanılma-
mıştır?

A) Köy halkına karşı daha sıcak olmalıydın.
B) Kışın soğuğunda, sıcak bir liman şehrinde ta-

nışmalıydık seninle.
C) Senin yüreğinin sıcaklığı yüzüne yansımış ki 

herkes senden bu kadar hoşnut.
D) Olayın sıcağıyla ayağımın kırıldığını fark etme-

miştim.

3. Aşağıdaki tabloda altı çizili sözcüklerin anlam özel-
likleri yanlarında verilmiştir.

Bu küçücük sınıfta ne çok öğrenci 
yetişti.

Terim   
anlam

Mikropların insan sağlığına olan za-
rarlarını konuştuk.

Yan  
anlam

Hayallerinizi içinizde büyütmekten 
vazgeçmeyin.

Mecaz 
anlam

Depremin etkisiyle evin tüm duvarla-
rı çatlamış.

Gerçek 
anlam

Verilen bu tablodaki yanlışlığın giderilmesi için 

aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

A) Yan anlamın terim anlam ile yer değiştirmesi 
gerekir.

B) Yan anlamın gerçek anlam olarak değiştirilmesi 
gerekir.

C) Gerçek anlamın yan anlam olarak değiştirilme-
si gerekir.

D) Mecaz anlamın gerçek anlam ile yer değiştir-
mesi gerekir.

4. Aslı Öğretmen, öğrencilerden binicilikle ilgili araş-
tırma yapmalarını ister. Sonraki gün bu araştır-
mayla ilgili her öğrenciye söz hakkı verir.
Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi-
nin cümlesinde terim anlam kullanılmamıştır?

A) 
Hayvanı yönlendirmek için onların 
ağızlarına gem takmak gerekiyor.

Burcu
B) Hayvanların sırtında semerin ol-

ması binici için rahatlık sağlamak-
tadır.

Murat

C) 
Temel eğitim almadan binicilikte 
ilerlemek oldukça zordur.

Melike

D) 
Biniciliğin en önemli kurallarından 
biri de hayvanı dizginleyebilmektir.

İdil
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

5. “Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “birtakım etmenlerin etkisiyle işe yaramaz 
duruma gelmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu yıl, don yüzünden bahçedeki tüm lahanalar 
yandı.

B) Cam atıklar yüzünden her yaz ne çok orman ya-
nıyor.

C) Uçağa yetişemezsek biletlerimiz yanar.
D) Köyde, ocağın başında sıcak maşaya dokundu-

ğum için elim yanmıştı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan anlamda 
kullanılmış bir sözcük yoktur?

A) Çocuklar, marulun göbeğini yemek istediler.
B) Kuşlar, ağacın dalına bir göz yuva yapmış.
C) Dağ eteğine yaslanmış bir köydü bizimki.
D) Bileğimin hakkıyla bu mesleği kazandım.

7. 

Yukarıda numarandırılmış alanlara aşağıdaki-
lerden hangisi getirilmelidir? 

I II III
A) Yan anlam Terim anlam Temel anlam
B) Terim anlam Terim anlam Mecaz anlam
C) Temel anlam Yan anlam Mecaz anlam
D) Yan anlam Terim anlam Mecaz anlam

8. Bilim, spor, sanat gibi alanlar ya da meslek dalla-
rıyla ilgili bir kavramı karşılayan sözcüklere terim 
anlam denir.
Buna göre aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
farklı bir alanla ilgili terim anlamlı sözcük kul-
lanılmıştır?

A) Dümende arıza olduğu için bu sabah balığa çı-
kamadık.

B) Her sanatçının kendine has tezene vuruşu var-
dır.

C) Şarkıya daha tiz bir sesle başlaman gerekirdi.
D) Şarkıcı, notalardan anlamadığı hâlde çok güzel 

gitar çalardı. 

9. 1. Sıcak bir çorba içmek için dışarı çıktık.
2. Sınavı kötü geçince yüzü asıldı.
3. Bu sınav geçene kadar dişimi sıkacağım.
4. Hasta, narkozun etkisiyle tüm serumları kırdı.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerin-
de temel anlamı dışında kullanılan bir sözcük 
vardır?

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

Boruları birleştirmek için daha kısa bir 
dirsek almalıyım. I - ?

Bu şiirin kafiyesini kim bulabilecek? II - ?
Ona bu kadar yüz vermemen gerek-
tiğini defalarca söyledim. III - ?

ÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

10. “Karina, delta, ova, yelken, güverte, tuval, palet, 
meridyen” 

Gemicilik
? ? ?

Coğrafya Resim

Mehtap Öğretmen, sözlü sınav için Aylin’i tahtaya 
kaldırıp yukarıdaki terimleri ilgili kısımlara yazma-
sını ister. Aylin, tahtaya kalkıp soruyu doğru cevap-
lar ve sözlü sınavdan tam not alır.
Buna göre Aylin’in sözlü sınavdan tam not aldı-
ğını kanıtlayan seçenek aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) 

B) 

C) 

D) 

11. “Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “firar etmek” anlamında kullanıl-
mıştır?

A) Yangın alarmının çalmasıyla tüm hastane dışa-
rı kaçtı.

B) Şüpheli adam, adliyedeki nezarethaneden kaç-
mış.

C) Denizde sırtüstü yatınca kulağıma su kaçtı.
D) Hırsız, polisi görünce elindeki altınları bırakıp 

kaçtı.

12. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yan 
anlam özelliği taşımaz?

A) Sen, o kör bıçakla et doğramayı mı düşünüyor-
sun?

B) Gemi, kanalın burnuna kadar giderse tehlike 
büyür.

C) Sıkma makinesinin kolu kırıldığı için kaç gün-
dür portakal sıkamıyorum.

D) Develerin gözü iki katmanlı oluyormuş.

Gemicilik
karina
delta

yelken

ova
meridyen

palet

Coğrafya
güverte

tuval

Resim

Gemicilik
karina
yelken
güverte

delta
ova

tuval

Coğrafya
palet

meridyen

Resim

Gemicilik
karina
yelken
güverte

delta
ova

meridyen

Coğrafya
tuval
palet

Resim

Gemicilik
delta
ova

güverte

karina
yelken

meridyen

Coğrafya
tuval
palet

Resim
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

13. I. Evin tüm odalarını beyaza boyadık.
II. Bardağı ağzına kadar doldurma lütfen.
III. Gece çocuğun ateşi çıkarsa acile gideriz.
IV. Bugün nihayet zengin kafiyeyi anlayabildim.
Bu cümlelerle ilgili yapılan yorumlardan hangi-
si yanlıştır?

A) I. cümledeki tüm sözcükler gerçek anlamda kul-
lanılmıştır.

B) II. cümlede yan anlamlı sözcük vardır.
C) III. cümledeki “ateş” sözcüğü gerçek anlamda 

kullanılmıştır.
D) IV. cümlede terim anlamlı sözcüğe yer verilmiş-

tir.

14. Altı çizili sözcüklerden hangisi yan anlamda 
kullanılmıştır?

A) Öğretmen, çocukları çok iyi yetiştirmiş.
B) Adamın her hareketi gözüme batıyor.
C) Bu dersimizde kök hücre konusuna değinece-

ğim.
D) Mutluluğu paha biçilemezdi.

15.                 

Altı çizili sözcüklerden temel anlamda kullanılma-
yanlar bu zarfa konulup postaya verilecektir,

I. Tüm hatalarım burnumdan geldi.
II. Ben onu kanatlarımın altında büyüttüm.
III. Bahçelievler’den yeni bir daire aldık.
IV. Sanırım makyaj yüzünden gözümde çıban çık-

tı.
Buna göre kaç numaralı cümlelerdeki altı çizili 
sözcükler zarfa konulmalıdır?

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

ÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

TEST – 2 • SÖZCÜKTE ANLAM

1. Dizgin toplayınca yerler yırtılır
 I
Kuyruk kaldırınca sağrı örtülür
Kır atın elinden can mı kurtulur
 II
Göğsü bidil bidil benli kır atın
 III IV
Bu dörtlükteki altı çizili sözcükler için aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı sözcüğün fiil olarak kullanılan sesteşi 
(eş seslisi) vardır.

B) II numaralı sözcüğün eş seslisi yoktur.
C) III numaralı sözcüğün eş seslisi vardır.
D) IV numaradaki söz öbeğinde bulunan her iki 

sözcüğün de eş seslisi vardır.

2. Aşağıdaki görsel çiftlerinden hangisinin karşı-
lığı olan sözcükler anlam ilişkisi yönünden di-
ğerlerinden farklıdır?

A)

B)

C)

D)

3. Bazı sözcükler somut iken kullanım durumuna göre 
soyut anlam kazanabilir.
Bu açıklamayı destekleyecek seçenek 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sokak hayvanlarının bu durumuna ses çıkarma-
yanların insanlığından şüphe ederim.

B) Kuşlar, yere atılan sakızları ekmek zannedip ye-
dikleri zaman maalesef boğuluyor.

C) Afrika gezisindeki tüm fotoğraflarımızı çerçeve-
letip evin salonuna koyduk.

D) Akşam oldu mu demliğimizi de yanımıza alıp sa-
hile ineriz.

4. Uzun kavak ağaçlarının çıkardığı yumuşak ses eş-
liğinde, duygularınızı kaleme aldığınızı anlatmıştı-
nız daha önce.
Kimi sözcükler, cümledeki kullanıma göre nitel 
veya nicel anlamlı olur. 
Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili 
sözcüklerden hangisi verilen cümlede altı çizili 
sözcüğün kullanımından farklıdır?

A) Yazarın yeni romanı oldukça kalın geldi gözüme.
B) “Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı.” dedikleri bu 

olsa gerek.
C) Bu kadar ince düşünen bir öğretmen görmedim 

daha önce.
D) Dar sokaklarıyla meşhur semtimiz, fotoğrafçıla-

rın ilgi odağında.

ÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duyular arası 
aktarım söz konusudur?

A) Meltem rüzgârının tatlı esintisiyle geçer, İzmir 
akşamları.

B) Bir telaş, bir korku sardı içimi; nedendir bilmem.
C) Yine bir ayrılık akşamı ve yine gözyaşlarım ya-

naklarımda soğuyor.
D) Senden bihaber yaşadım uzun yıllar, bu koca 

kentte.

6. Bir sözcüğün benzetme amacı gütmeden başka bir 
sözcüğün yerine kullanılmasına ad aktarması denir.
Bu tanımı destekleyecek örnek aşağıdakilerin 
hangisinde yoktur?

A) İki haftadır her gece Latife Tekin okuyorum.
B) Bu akşamki belediye konserine tüm Ankaralılar 

davetlidir.
C) Beşiktaş maçını stadyumda izleme şansını ya-

kaladık.
D) Babam, bulaşık makinesini boşaltmak için mut-

fağa geçti.

7. 

Yukarıdaki tabloda hangileri yanlış eşleştiril-
miştir?

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

8. 

Bu tabloda soru işaretiyle gösterilen yerlere sı-
rasıyla hangileri getirilmelidir?

A) güçsüz - cimri - taklit - duygulu
B) şişman - cimri - gerçek - hassas
C) güçsüz - cimri - taklit - hassas
D) şişman - cimri - taklit  - hassas

Cümleler Somutlaştır-
ma

Soyutlaştır-
ma

1 Tüm hayallerim 
suya düştü. ✓

2 Ne yufka yürek-
liydi Ali Bey. ✓

3 Hayatımdaki 
tüm karabasan-
ları silkeledim.

✓

4 Kötüler hep kay-
beder, unutma. ✓

cılız zayıf ?
? pinti cömert

sahte ? asıl
içli ? duygusuz

ÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

9. Tezat sanatı, karşıt anlamlı sözcüklerin bir arada 
kullanılmasıdır.
Buna göre aşağıdaki dörtlüklerin hangisinde te-
zat sanatı kullanılmıştır?

A) Ah o beni o beni
 Kâkül etti o beni
 Ben yârimi unutmam 
 Unutsa da o beni

B) Dadaloğlum yarın kavga kurulur
 Öter tüfek davlumbazlar vurulur
 Nice koç yiğitler yere serilir
 Ölen ölür kalan sağlar bizimdir

C) Ben güzele güzel demem
 Güzel benim olmayınca 
 Zalimin kahrın çekmem
 Gel deyip de gelmeyince

D) Yiğitliğim elden gitti yel gibi
 Damağımda tadı kaldı bal gibi
 Hoyrat eli değmiş gonca gül gibi
 Bozulmuş bağlara döndün mü gönül

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın nice-
liğini belirten bir sözcük kullanılmıştır?

A) Aramıza yeni katılan çocuğa ısındığımı söyleye-
mem.

B) Onun bu kötü huyunu bir tarafa bırakırsak aslın-
da iyi bir insandır.

C) Asık suratlı insanlarla çalıştığım için iş hayatım 
keyifsiz geçiyor.

D) Uzmanlar, çocukların ağır çanta taşımaması ge-
rektiğini hep söylüyor.

11. “canlı > hayvan > balık > sazan” arasındaki sıra-
lama aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A) Bugün Türkçe dersinde fiilimsileri işledik.
B) Metin türleri içerisinde en çok severek okudu-

ğum tür, öyküdür.
C) Benim için Avrupa’nın en güzel şehri şüphesiz 

Viyana’dır.
D) Bakliyat ağırlıklı Anadolu diyeti, sağlığımızı ko-

ruyor. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden öze-
le doğru bir sıralama yapılmamıştır?

A) İlkbahar benim en sevdiğim mevsimdir.
B) Çiçeklerin en güzeli olan papatyadan almış 

bana.
C) Dünyadaki hangi şehre gidersen git bu sorunla 

karşılaşırsın.
D) Müzikte en çok özgün tür ilgimi çekiyor.

ÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

13. Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcüklere 
yer verilmiştir?

A) Oturmuş ak gelin taşın üstüne
 Taramış zülfünü kaşın üstüne

B) Söz verdi de geri döndü sözünden
 Kötüleri üstümüze güldürdü

C) Kınalamış ayağını başını
 Sırma ile örmüş sümbül saçını

D) Ak mürekkep idim kızıl kan ettin
 İnsan sıfatına döndürdün felek

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nicel anlamlı 
sözcük kullanılmıştır?

A) Seni kendime yakın görmüyorum.
B) Onların evi bize uzak sayılır.
C) Son olaydan sonra birbirimizden soğuduk.
D) Yine her zamanki gibi herkes gergindi.

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde varlığın niceli-
ğini belirten birden çok sözcük kullanılmıştır?

A)   Yürüyordum: Ağlıyordu ırmaklar
 Yürüyordum: Düşüyordu yapraklar
 Yürüyordum: Sararmıştı yaylalar
 Yürüyordum: Ekilmişti tarlalar
B)  Evimiz kutu gibi bir küçücük evdi,
 Sarmaşıklarla balkonu örtük bir evdi;
 Güneşin batmasına yakın saatlerde
 Yıkanırdı gölgesi kuytu bir derede
C)  Nice revnaklı şehirler görünür dünyada,
 Lakin efsunlu güzellikleri sensin yaratan.
 Yaşamıştır derim en hoş ve uzun rüyada
 Sende çok yıl yaşayan, sende ölen, sende yatan.
D)   Ne atom bombası,
 Ne Londra Konferansı;
 Bir elinde cımbız,
 Bir elinde ayna,
 Umrunda mı dünya!

16. Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinin eş 
seslisi yoktur?

A) Oldum olası pazı sarmasını sevmem.
B) Bizim köylüler maden ocağında çalışırdı.
C) Ne olacak bu yeni kuşağın hâli.
D) Önümüzdeki ay, bu işteki kâr payımızı alaca-

ğız.

17. Aşağıdaki görsel çiftlerinden hangileri zıt an-
lamlıdır?

A) 

B) 

C) 

D) ÖRNEKTİR
 • M

URAT YAYIN
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

TEST – 3 • SÖZCÜKTE ANLAM

1. Berrin, vitaminlerle ilgili bir performans ödevi hazır-
larsa fen bilgisi dersinden başarıyla geçecektir an-
cak Berrin, bu konuda başarısız olduğunu düşünür 
ve ödevi Ali’ye yaptırır. Ali ise bu ödevi ciddiye al-
maz, üstünkörü bir dosya hazırlar. Sonraki gün Ber-
rin, ödevi Ali’den alıp öğretmene teslim eder ancak 
düşük not alır. Berrin; ödevi Ali’ye yaptırdığını, bu 
yüzden de düşük not aldığını annesine söyleyince 
annesi “Eee kızım, ................!” der.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki ata-
sözlerinden hangisi getirilmelidir?

A) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.
B) Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.
C) El elden kalmaz, dil dilden kalmaz.
D) El için yanma nâra, yak çubuğunu bak keyfine.

2. I. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.
II. Ağaç yaprağıyla gürler.
III. Zengin kesesini döver, züğürt dizini.
Yukarıdaki atasözlerinden hangilerinde karşıt 
anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

3. • Herhangi bir sebepten ötürü söz söyleyemez du-
ruma gelmek.

• Çaktırmadan belli etmemeye çalışarak dinlemek.
• Geçersiz birtakım nedenler ileri sürerek istenilen 

işi yapmaktan kaçınmak.
Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması 
verilmemiştir?

A) İpe un sermek
B) Kulak kabartmak
C) Dizleri kesilmek
D) Dili tutulmak

4. I. İki baş bir kazanda kaynamaz.
II. Karga, mandayı babası hayrına bitlemez.
III. Boş çuval ayakta dik durmaz.
IV. Boş torba ile at tutulmaz.
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca 
birbirine yakındır?

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

5. “Dil” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
deyim içinde kullanılmamıştır?

A) Yazarın son açıklaması üzerine saatlerce dil da-
laşı ettiler.

B) Ne olursa olsun senden büyük birine bu şekilde 
dil uzatmamalıydın.

C) İstediğin kadar dil dök yine de annemi bu konu-
da ikna edemezsin.

D) Türkçe ve Moğolca arasındaki dil akrabalığını 
Fransızca ve İspanyolca arasında da görüyoruz.

6. Deyimler de tıpkı atasözleri gibi anlamına uygun şe-
kilde kullanılmalıdır. Anlamına uygun kullanılmayan 
deyimler, anlatım bozukluğuna yol açar.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde deyim, an-
lamına uygun olmayacak şekilde kullanılmıştır?

A) Merve, ödevi zamanında teslim ederek tekrar 
öğretmenin gözüne girmeyi başarmış.

B) Çocukken o kadar tatlı biriydi ki ele avuca sığ-
mıyordu adeta.

C) Eğer ders çalışmayı son geceye bırakırsan tüm 
konular sarpa sarar, sen de sınavı geçemezsin.

D) Mahmut, öğretmene saygısızlık edince Müdür 
Bey’in nevri döndü.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

7. 

Tabloda atasözleriyle ilgili özellikler ve bu özellikleri 
pekiştirecek örnekler karşılarında  verilmiştir.
Buna göre hangi örneklerin yer değiştirmesiyle 
tablodaki hata giderilmiş olur?

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

8. 

Öğretmenin tahtaya yazmış olduğu bu sorunun 
cevabı aşağıdakilerden hangisidir?

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

9. Aşağıdakilerden hangisi vecizelerin ve 
atasözlerinin ortak özelliği değildir?

A) Hem vecizelerin hem de atasözlerinin söyleyeni 
belli değildir. Yani ikisi de halkın ortak mirasıdır.

B) Her ikisi de ders çıkarıcı ve öğüt verici nitelik taşır.
C) Hem vecizeler hem atasözleri deneyimler sonu-

cu ortaya çıktığından bir durumu, olayı veya ko-
nuşmayı kuvvetlendirmek için sıklıkla kullanılır.

D) Her ikisi de genellikle mecaz anlamda kullanılan 
kalıplaşmış sözlerdir.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması 
yanlış verilmiştir?

A) Yuvarlanan taş yosun tutmaz: Sürekli olarak iş 
değiştiren bir kimse başarı kazanamaz.

B) İşleyen demir pas tutmaz: Çalışan kimse gittikçe 
açılır, daha yararlı işler yapar.

C) Kar ne kadar çok yağsa yaza kalmaz: Elverişli 
ortamda çoğalan şeyler,ortam elverişliğini yiti-
rince yok olur.

D) El elin nesine gülerek gider yasına: Bir kimse, 
kendisinden üstün bir başkasının da olabilece-
ğini bilmelidir.

11. I. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
II. Körle yatan şaşı kalkar.
III. Üzüm üzüme baka baka kararır.
IV. Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.
V. Dost bin ise azdır, düşman bir ise çoktur.

Bu atasözlerinin anlamlarına göre ikişerli 
sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

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

I. Atasözleri genelde 
mecaz anlam taşır.

Minareyi çalan 
kılıfını hazırlar.

II. Gerçek anlam taşıyan 
atasözleri de vardır.

Bugünün işini 
yarına bırakma.

III. Eksiltili cümle şeklinde 
söylenen atasözleri de 
vardır.

Besle kargayı, 
oysun gözünü.

IV. Atasözleri yargı bildirir, 
cümle niteliği taşır.

Borç vermekle 
düşman vurmakla.

1. Zil çalmadan dışarı koşuşturduğumuz için öğ-
retmenimiz küplere bindi.

2. Haftalarca üzerinde çalıştığım dosyam, yaba-
na atıldı.

3. Sınav yaklaştı mı etekleriniz tutuşmaya başlar.
4. Sabahın köründe üç köpeği birden karşımda 

görünce dizlerimin bağı çözüldü.
Bu cümlelerin hangisinde “öfkelenmek” an-
lamına gelen bir deyim kullanılmıştır?
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

TEST – 4 • SÖZCÜKTE ANLAM

1. “Herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer 
kötü durumlar etkilemez.” anlamında kullanılan 
atasözü hangisidir?

A) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.
B) Öfke ile kalkan zararla oturur.
C) Acı acıyı keser, su sancıyı.
D) Başa gelmez iş olmaz, ayağa değmez taş ol-

maz.

2. Kara Bayram bugün nadası bitirdi. Bayram ikileme, 
üçleme yapamaz. Çiftçi adam; boyunduruğun bir 
yanına öküz, bir yanına inek koşarsa ancak yalınkat 
sürer. Ürünü de ona göre yalınkat alır. Ama Bayram 
ne yapsın, ne suçu var onun bunda? Tarla borcunu 
daha yeni bitirdi. Hele öküzün yanına bir tosun al-
sın!.. Geçen yıl alabilirdi ama felek yâr olmadı (1). 
Deli Haceli belası geldi. Kalktılar, evin önünde ev 
yapacak oldular. Kızılca kıyametler koptu (2). (...)
Bu metindeki altı çizili kısımlarla ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Altı çizili iki kısım cümle değerindedir.
B) Birinci kısım, şartların ters gitmesi anlamında 

kullanılan bir deyimdir.
C) İkinci kısım; bir meselede büyük, aşırı, gürültü-

lü bir kavgaya yol açmak anlamında kullanılan 
atasözüdür.

D) Her iki kısım da metnin gidişatına göre çekim-
lenmiş kalıp söz grubudur.

3. Ne zamandır sol omzumun üzerinde bir ağrı, kal-
bimde de sıkışmalar hissediyordum. İhmalkâr bir in-
san olduğum için ha bugün ha yarın diyerek bir türlü 
doktora gitmiyordum. Bir ay önce, bir gece çektiğim 
sıkıntıların sonunda gitmeye karar verdim.
Doktor, kalbimi dinleyip elektromu aldıktan sonra: 
“Eveeet.” diye söze başladı. “Fazla önemli bir şey 
yok ama bir kalp hastalığı başlangıcı olabilir. Onun 
için size heyecanlanmayı katiyetle yasak ediyorum. 
Bundan böyle hiç mi hiç heyecanlanmayacaksınız, 
eviniz yansa ceketinizi alıp sokağa çıkacak, katıla 
katıla güleceksiniz...”
Aşağıdaki atasözlerinden hangileri bu iki parag-
rafı özetler?

Birinci paragraf İkinci paragraf 
A) Acele ile menzil 

alınmaz.
Olacakla öleceğe 
çare bulunmaz.

B) Bugünkü işi yarına 
bırakma.

Köy yanarken deli 
taranırmış.

C) Akılsız başın cezası-
nı ayaklar çeker.

El elin nesine, güle-
rek gider yasına.

D) Dağ başına kış  
gelir, insanın başına 
iş gelir.

El için yanma nâra, 
yak çubuğunu bak 
keyfine.

4. Aşağıdakilerin hangisinde deyim açıklamasıy-
la verilmiştir?

A) Bizim bu mahalle insanıyla yıldızımız barışmadı, 
hiçbir zaman onlarla geçinemedik.

B) Eğer iyilerin arasındaki tek kötü sizseniz çok gü-
zel dikkat çekersiniz.

C) İsterseniz yaptığınız hatalara bir kez daha göz 
atalım.

D) Her zaman içime sinecek ortamlarda olmayı ter-
cih etmişimdir.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

5. Deniz Öğretmen, öğrencilerinden “A” harfiyle başla-
yan atasözü söylemelerini ister. Öğrencilerden Ah-
met, Melih, Zeynep ve Semih’in örnekleri şöyledir: 

Hangi öğrencinin verdiği örnek anlam bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır?

A) Ahmet 
B) Melih
C) Zeynep
D) Semih 

6. Piyasaya sürülen yeni mahsul zeytinyağları 
çabucak tükendi.
Bu cümledeki altı çizili kısım için aşağıdaki de-
yimlerden hangisi kullanılabilir?

A) Çantada keklik
B) Yok satmak 
C) Damdan düşer gibi
D) Sıfırı tüketmek 

7. “Görgüsüz kişi, görgülü kişinin yaptığını yapmaya 
kalkışırsa beceremez, kendisinin doğal davranışını 
da yitirir, gülünç duruma düşer.” anlamında kullanı-
lan atasözü: .........
Yukarıda boş bırakılan yere hangi atasözü ge-
tirilmelidir?

A) Karınca kanatlanınca serçe oldum sanır.
B) Karpuz kabuğuyla büyüyen eşeğin ölümü sudan 

olur.
C) Sen ağa ben ağa, bu ineği kim sağa?
D) Karga kekliği taklit edeyim derken kendi yürüyü-

şünü şaşırmış.

Ahmet

Acele giden ecele gider.

Acele işe şeytan karışır.

Abanın kadri yağmurda bilinir.

Acele yürüyen yolda kalır.

Melih

Zeynep

Semih
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

8. “Ayağına bağ olmak” aşağıda kullanılan 
deyimlerden hangisinin yerine kullanılırsa 
cümlenin anlamında daralma olmaz?

A) Başkalarının ayağını kaydırarak bir yerlere gel-
meyi düşünürsen kaybeden sen olursun.

B) Herkesten önce,  kendine değer vermelisin, yok-
sa ayak altında kalırsın.

C) Ayak direye direye kendimi ispatladım bu konu-
da.

D) Zavallı kadının ayağına dolandık, bizim yüzü-
müzden hiçbir işini yapamadı.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kulla-
nılmamıştır?

A) Buzlanmaların artmasıyla sizin sokağın yoku-
şunda ayağım kaydı ve yere düştüm.

B) Bu haber akşama kalmaz ayyuka çıkar.
C) Başkalarına bel bağlamaktan vazgeçtiğin gün 

başarı kılıcını eline almış olursun.
D) Onu şikâyet ettiğim için bana diş bilemeye baş-

lamıştı.

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi hem gerçek 
hem de mecaz anlamda kullanılabilir?

A) Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
B) Ağacı kurt, insanı dert yer.
C) Can çıkmayınca huy çıkmaz.
D) İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

11. I. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
II. Bir  baş soğan bir kazanı kokutur.
III. Dostluk başka, alışveriş başka.
IV. Dostun attığı taş baş yarmaz.
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri gerçek an-
lama gelecek şekilde kullanılamaz?

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

12. “İşi yapacak olanda yeteri kadar güç bulunmadık-
ça başkalarının küçük katkılarıyla sürekli ve büyük 
bir iş yürütülemez.” anlamında kullanılan atasözü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ya bu deveyi gütmeli ya da bu diyardan gitmeli.
B) Taşıma su ile değirmen dönmez.
C) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
D) Emek olmadan yemek olmaz.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

13. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

A) Yükte hafif, pahada ağır.
B) Gelen gideni aratır.
C) Gün doğmadan neler doğar.
D) Kendi düşen ağlamaz.

14. I. Nerede hareket, orada bereket.
II. Parayı veren düdüğü çalar. 
III. Ne ekersen onu biçersin.
IV. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
Bir kimseyi tembellikten kurtarmak, onu iş ha-
yatına özendirmek için verilen atasözlerinden 
hangilerini kullanmak gerekir?

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

15. “Kendini işe vermeyenden, bir iş üretmeyenden ha-
yır gelmez.” anlamında kullanılan atasözü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Terzi kendi söküğünü dikemez.
B) Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz.
C) Lafla peynir gemisi yürümez.
D) Horozu çok olan köyde sabah geç olur.

16. Murat Öğretmen öğrencilerinden aynı anlamı kar-
şılayan iki atasözü ister.
Buna göre hangi öğrenci Murat Öğretmen’in 
sorusuna en uzak cevabı vermiştir?

Hasan

Fidan 

Duygu

A)

B)

C)

D)

Mehmet

• Körle yatan şaşı kalkar.
• Üzüm üzüme baka baka kararır.

• Ağaç düşse de yakınına yaslanır.
• Kol kırılır yen içinde kalır.

• Ateşle barut bir yerde durmaz.
• Ateş düştüğü yeri yakar.

• Bin bilsen de bir bilene danış.
• Bin ölçüp bir biçmeli.

17. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer.
Bu atasözünün anlamı aşağıdakilerin hangisin-
de doğru verilmiştir?

A) Bir şeyi elde etmek için bazı sıkıntılara katlan-
mak gerekir.

B) Sabır zor bir iştir ancak güzel sonuçları vardır.
C) Kişi korkmakla kendisine gelecek bir kötülüğü 

önleyemez.
D) Herkes kendi çevresinde bir değer taşır ve sö-

zünü orada geçirebilir.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

TEST – 5 • SÖZCÜKTE ANLAM

1. Doğadaki seslerin taklit edilmesiyle oluşmuş söz-
cüklere yansıma sözcük denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yansıma sözcük yoktur?

A) Çatı katından bir tıkırtı duyar olduk.
B) Teyzenin her bir dişi elmas gibi ışıldıyordu.
C) Çocukların sesi arı vızırtısı gibi hâlâ kulaklarım-

da.
D) Mehmet’in hapşırmasıyla doktora gitmemiz bir 

oldu.

2. Tek bir sözcükle anlatılabilecek bir kavramın birden 
çok sözcükle anlatılmasıdır. 
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu tanıma 
uygun bir örnek yoktur? 

A) Beyaz perdedeki lekeler yıkandığı hâlde çıkma-
mış.

B) Ağabeyim, yavru vatanda askerliğini yaptı.
C) Zonguldak’ta kara elmas işçileriyle ilgili yeni bir 

belgesel çektik.
D) Minik serçe artık sahneye çıkmama kararı aldı-

ğını açıkladı.

3. “Dirsek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisine 
söz öbeği şeklinde kullanılmıştır?

A) Nilüfer, buz hokeyi oynarken düşüp dirseğini 
çatlatmış.

B) Bugün yine dirseğine yama yaptığı ceketi giymiş.
C) Bu günlere gelebilmek için kütüphanelerde dir-

sek çürüttü.
D) Soba borularını dirsekle birbirine bağlamamız 

lazım.

4. 

Buna göre aşağıdaki ikilemelerden hangisi doğ-
ru yazılmamıştır?

A) Eğer komşularımız dumandan rahatsız olmazsa 
akşama balkonda cızbız yaparız.

B) Eskiden her evde elektrik süpürgeleri yerine gır-
gır olurdu.

C) Bu evin alışverişi oldum olası hafta sonu yapılır.
D) Sizler, böyle bir günde elele vermezseniz topar-

lanamazsınız.

İkilemeler ayrı yazılır fakat yeni bir kavramı 
karşılayacak şekilde kullanılanları bitişik yazılır.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

5. 

Yukarıdaki ikilemelerden hangi ikisi oluşum şe-
killerine göre eşleşemez?

A) I ve II
B) III ve V
C) IV ve VI 
D) VI ve VII

6. Yazar, naftalin kokulu sözcükleri sandıktan çıkarıp 
sermiş önümüze âdeta.
Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı 
anlam aşağıdaki seçeneklerin hangisinde var-
dır?

A) Üzeri tozla örtülmüş sözcüklerle tanışmak ister-
seniz size hemen Reşat Nuri’yi tavsiye ederim.

B) Yazar, son romanını yalın bir dille anlatamadığı 
için dikkatiniz ister istemez dağılabilir.

C) Bu metnin diğer metinlerden en büyük farkı, kul-
lanılan sözcüklerin yabancı kökenli olmasıdır.

D) Cemal Süreya, edebiyatımıza pek çok yeni kav-
ram kazandırmış şairlerdendir.

7. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikilemelerin 
oluşum şekli - örnek eşleşmesinde hata yapıl-
mıştır?

İkilemenin oluşum 
şekli

Örnek

A) Biri anlamlı diğeri 
anlamsız sözcükle 
oluşmuş ikilemeler

Her pazara gidi-
şinde eciş bücüş 
meyveleri toplar 
getirir.

B) Yakın anlamlı söz-
cüklerle oluşmuş 
ikilemeler

Sınava doğru 
dürüst çalışmadığı 
hâlde iyi not almış.

C) Kelime tekrarıyla 
oluşmuş ikilemeler

Yaşlı adam, ağır 
ağır ilerleyip geçti 
yanımızdan.

D) Eş anlamlı söz-
cüklerin bir araya 
gelmesiyle oluşmuş 
ikilemeler

Şan şöhret peşine 
düşüp unuttu he-
pimizi.

8. Yeliz Öğretmen, Mehmet’ten ikilemelerle ilgili bil-
gi ister. Mehmet tahtaya kalkar ve sınıfa karşı şu 
açıklamada bulunur: İkilemeler yansıma sözcükler-
den oluşabilir: çatır çutur, şırıl şırıl, pırıl pırıl, ışıl ışıl, 
horul horul ... Bunun üzerine Yeliz Öğretmen ara-
ya girip “Mehmet, verdiğin açıklama doğru ama ör-
neklerinde hata var; ....... ve ....... yansıma sözcükler 
değildir.” der.
Buna göre boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangileri getirilmelidir?

A) çatır çutur - şırıl şırıl
B) pırıl pırıl - ışıl ışıl 
C) şırıl şırıl - horul horul
D) çatır çutur - horul horul

Çoluk çocuk I
Ufak tefek II
Abur cubur III
Kıvır kıvır IV
Ivır zıvır V
Mutlu mesut VI
Şan şöhret VII
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

9. Ördü kader ağlarını usul usul, bembeyaz dünya-
mıza.
Bu  cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Soyut bir kavrama somut anlamın yüklendiği bir 
sözcük vardır.

B) Sözcük tekrarıyla oluşmuş her iki sözcüğün de 
anlamlı olduğu ikileme vardır.

C) Pekiştirilmiş sözcüğe yer verilmiştir.
D) Deyimden oluşmuş söz öbeğine yer verilmiştir.

10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, cümle-
ye “kolaylıkla” anlamı katmıştır?

A) Bu araştırmayı bilerek üstünkörü yapmış, 
isteksiz olduğunu bize hissettirmek istemiştir.

B) Onu öyle bir oltaya düşüreceğim ki kimsenin 
ruhu duymayacak.

C) Onun sayesinde, evimize giren hırsızı tereyağın-
dan kıl çeker gibi bulduk.

D) Kimse seni yalnız bırakmıyorken sen herkesi 
hafife aldın.

11. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde ikileme 
cümleye “ara sıra” anlamı katmıştır?

A) Üniversitede amcamlar çat pat bana uğrar, ha-
tırımı sorarlardı.

B) Yeni eve gitmeden önce ıvır zıvırları bir yere 
ayırmamız lazım.

C) Burada güzel mi güzel zamanlarım olmadı değil.
D) Ağır ağır ilerleyen şu zamanda ne çok şey öğ-

renivermişiz.

12. Hesabını bilen insanla aynı kaptan yemek yemenin 
hiçbir sakıncası yoktur.
Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki 
seçeneklerin hangisinde vardır?

A) Onlar sana bir zarar vermeden sen şu hesabını 
kapat mutlaka.

B) O, her şeyi hesap etmeden hiçbir işe bulaşmaz.
C) Hesap sormak için saatlerce sokakta bekledim 

fakat ne gelen oldu ne de giden.
D) Başımıza bir iş gelirse hesabını ben veririrm, 

merak etmeyin.

13. İnanın sizi utandırmamak için  hep ......... ama elim-
den bir şey gelmiyor.
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki deyim-
lerden hangisi getirilirse diğerlerinden farklı bir 
anlam ortaya çıkar?

A) Kafa patlatmak
B) Kafa yormak
C) Kafa çalıştırmak
D) Kafa tutmakÖRNEKTİR
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

14. Yana yakıla yeni sözcükler arayan bir yazar orijinal 
olmayı başaramaz.
Bu cümlede altı çizili söz öbeklerinin yerine, 
sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilirse 
cümlenin anlamında bir değişme olmaz?

A) sızlanarak - özgün olmayı
B) şikâyet ederek - yeni olmayı
C) tekrar tekrar - farklı olmayı
D) döne döne - özgün olmayı

15. “Ben yeni romana başlamadan bir ay önce kabuğu-
ma çekilirim ki sesimi duyabileyim.”
Bu cümlede altı çizili söz öbeğinin anlamı aşa-
ğıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Yazar, sosyal bir insan olduğunu her defasında 
dile getiriyor ama yine de biz onu öyle göremi-
yoruz.

B) Bir süre kimseyle görüşmeyi düşünmüyorum 
çünkü üzerimdeki gözlerin kalabalığından yo-
rulduğumu hissediyorum.

C) Son zamanlarda yalnızlıktan şikâyet ettiğim için 
herkes etrafımda dört dönüyor.

D) Beni engelleyecek birilerini etrafımda buldum 
mu hemen farklı bir  yol çizerim kendime.

16. 
Bu kış oldukça soğuk geçti, ........... kar yağdı.

Boş bırakılan kısım aşağıdakilerin hangisiyle 
tamamlanır ise cümlenin anlamı diğerlerinden 
farklı olur?

A) gece gündüz
B) durmadan
C) zaman zaman
D) çok fazla

17. Hava bugün çok sıcak, ............ dışarıda pişeriz.

Boş bırakılan kısım aşağıdakilerin hangisiyle 
tamamlanır ise cümlenin anlamı diğerlerinden 
farklı olur?

A) tahminimce
B) kesinlikle
C) muhakkak
D) kuşkusuz
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

TEST – 6 • SÖZCÜKTE ANLAM

1. 1

2

3

4

5

K

I
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C E V A P

M İ R

Bu bulmacadan yola çıkarak aşağıdakilerden 
hangisi söylenemez?

A) 1. sözcüğün eş anlamlısı “rehber”dir.
B) “Yanıt” sözcüğünün eş anlamlısı 2 numaralı 

sözcüktür.
C) 3 numaralı sözcüğün eş anlamlısı var, 5 numa-

ralı sözcüğün ise yoktur.
D) “Alan” sözcüğü, 5 numaralı sözcüğün eş an-

lamlısıdır.

2. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri birbiri-
nin zıttı değildir?

A) Sevinmek - Üzülmek
B) Açmak - Kapatmak
C) Zayıflamak - Şişmanlamak
D) Heveslenmek - Umutlanmak

3.                  Asır ?
Hafıza ?

Akıl ?
Eser ?
Fakir ?

Yukarıdaki tabloda soru işaretleriyle belirtilen yer-
lere sözcüklerin eş anlamlıları getirilecektir.
Buna göre doğru seçenek aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Asır Yüzyıl
Hafıza Bellek

Akıl Us
Eser Yapıt
Fakir Yoksul

 B) Asır Yüzyıl
Hafıza Beyin

Akıl Us
Eser Anıt
Fakir Yoksul

C) Asır Yüzyıl
Hafıza Zeka

Akıl Beyin
Eser Yapıt
Fakir Yoksul

 D) Asır Yüzyıl
Hafıza Bellek

Akıl Us
Eser Yapıt
Fakir Yoksun

4. Vara vara vardım o kara taşa 
Hasret ettin beni kavim kardaşa
Sebep ne gözümden akan bu yaşa 
Bir ayrılık bir yoksulluk bir ölüm
Karacaoğlan’dan alınan bu dörtlük için aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A) Eş sesli birden çok sözcüğe yer verilmiştir.
B) Eş anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.
C) Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.
D) Soyut anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

5. Aşağıda görsellerle ifade edilen kavramlardan 
hangileri arasında ham madde ilişkisi bulun-
mamaktadır?

A) 

B) 

C) 

D) 

6. Deneyimleri oluşturan sözcüklerden en az biri me-
caz anlam taşır. Bunun dışında tamamen gerçek 
anlamda kullanılan deyimler de vardır.
Buna göre aşağıdaki deyimlerden hangisi di-
ğerlerinden farklı bir anlama sahiptir?

A) Hem suçlu hem güçlü olmak
B) Saman altından su yürütmek 
C) Kulakları paslanmak
D) Çam devirmek

7.                              

Bu arı “bağ” sözcüğünün mecaz anlamda kullanıl-
dığı çiçeğe konacaktır.
Buna göre arı hangi çiçeğe konmalıdır?

A) Mert ve Ahmet arasında 
güçlü bir bağ kurulmuş 
anlaşılan.

B) Bağ bostan işini bu hafta 
bitirirsek şehre tohum al-
maya gideceğim.

C) Aslı, maç sırasında 
dengesini kaybedince 
ayak bileğindeki bağları 
kopmuş.

D) Bugün anneme bir bağ 
papatya alıp onun işyeri-
ne gideceğim.

8. 
Güvenme varlığa ----  darlığa.

Bu atasözü anlam akışına göre aşağıdaki söz-
cüklerden hangisiyle tamamlanmalıdır?

A) çıkarsın 
B) düşersin 
C) şükredersin
D) muhtaç olursun 
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

9. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak gös-
terilen Ara Güler, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Altı çizili kısım aşağıdakilerden hangisine ör-
nektir?

A) İkileme
B) Deyim 
C) Ad aktarması 
D) Güzel adlandırma 

10. • Herkesi küçümseyip kendini farklı görmek
• Geçersiz birtakım nedenler ileri sürerek istenilen 

işi yapmaktan kaçınmak
• Yaptığı bir kötülüğün çok daha kötüsüyle karşı-

laşmak
Hangi deyimin açıklaması yukarıda verilme-
miştir?

A) Rüzgâr ekip fırtına biçmek
B) Fil dişi kuleden bakmak 
C) İpe un sermek 
D) Gönül koymak 

11.          

“Ağustos Böceği ile Karınca” hikâyesini göz 
önünde bulundurduğumuzda, hikâyedeki ka-
rınca için söylenebilecek en kapsamlı atasözü 
aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.
B) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.
C) Aç ile dost olayım diyen peşin karnını doyur-

sun.
D) Balık ağa girdikten sonra aklı başına gelir.

12. Birinin zenginliğinden çok söz etmenin gereksizli-
ğini belirtmek için ---- atasözünü, kışın ince elbi-
seler giyip gezen kişiler için---- deyimini ve varlıklı 
olan kişinin yoksulun ne denli sıkıntılar içinde oldu-
ğundan habersiz olduğunu belirtmek için ---- ata-
sözünü kullanırız.
Parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden 
hangileri getirilmelidir?

A) -Tok açın hâlinden bilmez.
 -Ateş basmak
 -Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
B) -Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
 -Zemheri zürafası olmak
 -Tok açın hâlinden bilmez.
C) -Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
 -Zemheri zürafası olmak
 -Aç ile eceli gelen söyleşir.
D) -Zenginin malı züğürdün çenesini yorar.
 -Ateş basmak
 -Aç aman bilmez, çocuk zaman bilmez.
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1. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangileri aynı kavram 
alanına girmez?

A) Doktor - hasta - ilaç - hastane
B) Öğretmen - öğrenci - okul - ödev
C) Hâkim - adliye - duruşma - ceza
D) Dünya - uçak - yakıt - havaalanı 

14. Kazak Pantolon
???

Hırka Etek

Aynı kavram alanına giren sözcükler ortak işler için 
kullanılır. Yukarıdaki tabloda verilen kavramlar da 
ortak bir iş için kullanılmaktadır.
Buna göre tabloda soru işaretiyle belirtilen 
yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi, 
kavramların ilişkili olduğu alanı açıklar?

A) Spor 
B) Giyim
C) Mevsim
D) Tatil

15. “Uçak-pilot” sözcükleri arasındaki anlam ilişki-
si, aşağıdaki hangi görsel çiftleri arasında var-
dır?

A) 

B) 

C) 

D) 

16. Deyimler biçim olarak söz grubu şeklindedir fakat 
cümle niteliği taşıyan deyimler de vardır.
Buna göre aşağıdaki deyimlerden hangisi cüm-
le niteliği taşımaktadır?

A) Hem suçlu hem güçlü
B) Kaş yapayım derken göz çıkartmak
C) Dizlerinin bağı çözülmek
D) İsmi var cismi yokÖRNEKTİR
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