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1. Bir olayı, bir durumu, bir kavramı daha etkileyici anlatmak için en az iki sözcüğün bir araya 
gelmesiyle oluşan ve çoğu zaman gerçek anlamdan uzaklaşıp kendine özgü anlam kazanan 
sözcük gruplarına deyim denir. Deyimler, genellikle mecaz anlamda kullanılmaktadır. Ancak 
gerçek anlamda kullanılan deyimler de vardır.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerde bulunan deyimlerden hangisi mecaz anlamda kulla-
nılmamıştır?
A) Ona tablet aldığımı duyunca ağzı kulaklarına vardı.

B) Hasan amcaya çok üzülüyorum, kimi kimsesi yok adamcağızın.

C) Ablamın 3 yaşındaki oğlu Mert, evde hepimize kök söktürüyor.

D) Yaptığım her şeye burun kıvırıyor, kendimi bir türlü kanıtlayamadım.

2. • I ve II numaralı sözcükler birbiriyle çelişen özellikleri ifade ettiği için zıt (karşıt) anlamlıdır.
 • II ve III numaralı sözcükler anlam bakımından birbirinin yerini tutabildiği için eş anlamlıdır.
 Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler bu açıklamaya göre düzenlenmiştir?

     I       II       III   

A) hüzün keder sevinç

B) sıcak soğuk buz

C) fayda yarar zarar

D) şişman zayıf cılız

3. 

I. Bugün çocukları okuldan
   erken aldım.

III. Hava birden soğuyunca
     ortalığı bir sis aldı.

II. Burayı kötü bir koku aldı, burada 
    durulmaz hâle geldi.

IV. Pazardan aldığı meyveleri kimsesiz-
      lere dağıttı.

“Almak” sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) I ve II B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV

Dikkat!

Türkçede sözcükler cümlede 
kullanımlarına göre anlam 
kazanır.

Örneğin,

Küçük çatalı verir misin?  
(Buradaki “küçük” sözcüğü 
“boy” olarak küçüklüğü an-
latır.)

Küçük kardeşimin yeni bir 
dişi çıkıyor. (Buradaki “kü-
çük” sözcüğü “yaş” olarak 
küçüklüğü anlatır.)
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4. Türkçe dersinde arkadaşlarına “sesteş (eş sesli) sözcükler” konusunda sunum yapan Gam-
ze, sunumunu şu aşamalarla gerçekleştirmiştir:

 

1. Aşama:

 Sevgili arkadaşlar! 
 Yazılışları aynı, anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. 

Bunlar yalın hâlde olabildikleri gibi ek almış hâlde de olabilir.

2. Aşama:

 “Elindeki tarak kemiğinde ağrı var.” cümlesindeki “el” sözcüğü, “kolun bilekten parmak uçla-
rına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü” anlamındadır.

 “Eller ne derse desin, kendi bildiğimi yapacağım.” cümlesindeki “el” sözcüğü, “yakınların dı-
şında kalan kimse, yabancı” anlamındadır.

 Bu iki cümledeki “el” sözcükleri yazılışları aynı, anlamları farklı olduğu için sesteştir.

3. Aşama:

 Bazı sözcükler aynı şekilde yazılır ama aralarındaki tek fark düzeltme işareti ( ^ ) bulunması-
dır. Bu sözcükler de sesteştir. Örneğin, “Dışarıda lapa lapa kar yağıyor.” ve “Bu işten çok kâr 
edeceğiz galiba.” cümlelerindeki “kar” ile ”kâr” sözcükleri, anlamları farklı olduğu için sesteştir.

 

4. Aşama:

 Bir sözcüğün gerçek anlamıyla mecaz anlamı arasında sesteşlik özelliği aranmaz. Örneğin 
“kuru” sözcüğü; “Kuru yapraklar, sonbaharın güzelliğidir.” cümlesinde gerçek anlamda, “Ki-
taptaki kuru anlatım yüzünden çok sıkılabilirsiniz.” cümlesinde ise mecaz anlamdadır. Kısaca 
bu cümlelerdeki “kuru” sözcükleri birbirinin sesteşi değildir.
Buna göre Gamze sunumunun hangi aşamasında yanlış bir bilgi vermiştir?
A) 1. Aşama B) 2. Aşama C) 3. Aşama D) 4. Aşama

Uyarı!

Bir sözcüğün düzeltme işare-
tiyle yazılmış hâli, onun ses-
teşi değildir.

Örneğin,

hala – hâlâ
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5. 
Karıştırmak

Sağlığını
bozmak

Tedirgin
etmek

Almak,
kullanmak

 Soğuk hava küçük çocuğa dokundu.

 Yukarıda verilen “Soğuk hava küçük çocuğa dokundu.” cümlesindeki altı çizili sözcük kaç 
numaralı anlamıyla kullanılmıştır?
A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

 

6. 

 Serin yağmur damlaları enseme düştüğü zaman anladım üşüdüğümü. Hâlbuki mevsim yaz-
dı; nedense hava çok bulutlu, rüzgârlı ve soğuktu. O enfes kirazları tam olarak toplayama-
mıştık. Sadece birkaç tane yiyebilmiştim. Rüzgârın derinden uğuldayışı, yağmurun düşmek 
üzere olduğunu bildiriyordu. Acele etmeliydik.
Bu parçada hangi duyu organıyla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) İşitme   B) Dokunma
C) Koklama   D) Tatma

Örnek

rüya (soyut)

hava (somut)

kapı (somut)

mutluluk (soyut)

Nedir?

Beş duyu organından en az 
biriyle algılanabilen sözcük-
ler somut, hiçbir duyu orga-
nıyla algınamayan sözcükler 
soyut anlamlıdır.

Somut-Soyut Anlam
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7. Aşağıdaki tabloda “ince” sözcüğünün bazı anlamları verilmiştir.

ince

Kendi cinsinden olanlara göre dar ve kalınlığı az olan, kalın karşıtı

Ayrıntılı

Düşünce, duygu veya davranış bakımından insanın sevgi ve saygısını kazanan, zarif, 
kaba karşıtı

Buna göre “ince” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarının dışında bir 
anlamda kullanılmıştır? 
A) Sarışın, kuru, ince bir kadındı.

B) Öyle ince bir temizlik yapmalıyım ki her yer tertemiz olsun.

C) Bu kitap, ince olmasına rağmen içeriği oldukça yoğundur.

D) Gülümsemesinde, herkesin hemen seçemeyeceği bir ince alay gizli.

8. Aşağıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlamları, harflerle belirtilen kutu-
cuklarda verilmiştir.

 

A B

C D

Bu sıcak beni pişirdi, biraz
pencere açın.

Halıları döverek tozlarını
döktük.

Takımlar birincilik için hiç
usanmadan çekişiyor.

Bu yağmur peşinden kar
yağışını getirir.

Bunalacak kadar sıcaklık
duymak

Üstün gelmek için karşılıklı
çabalamak

Sebep olmak, ortaya 
çıkarmak

Sopa gibi şeylerle vurarak
temizlemek

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler anlamlarıyla doğru eşleştiril-
miştir?
A) 

1 – A

2 – D

3 – B

4 – C

 B) 
1 – B

2 – A

3 – C

4 – D

 C) 
1 – A

2 – D

3 – C

4 – B

 D) 
1 – B

2 – C

3 – A

4 – D


