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1. Öğretim; belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, talimdir.

Öğrenim; herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkların 
elde edilmesi amacıyla yapılan çalışmadır.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	bu	sözcüklerden	biri	anlamına	uygun	ola-
rak kullanılmamıştır?
A) Öğrenimini tamamlayan öğrenciler diplomalarını aldı.
B) Yazar öğretiminin büyük kısmını İstanbul’da tamamladı.
C) Aldığınız öğrenim belgesi yurt dışında da geçerli olacaktır.
D) Yabancılara Türkçe öğretiminde birçok zorluk yaşanmaktadır.

2. (I) Eski Mısır’da da rakamlar için resimli semboller tercih ediliyordu. (II) Bunlar çiçek, parmak, 
kurbağa gibi resimlerden ve çizgilerden oluşuyordu. (III) Örneğin 1 sayısı dik bir çizgi şeklin-
de, 10 sayısı yay, 100 sayısı spiral ip, 1.000 sayısı ise çiçek resmiyle ifade ediliyordu. (IV) 9 
sayısı için dokuz çizgiyi, 3.000 sayısı için üç çiçek sembolünü yan yana koymak gerekiyordu.

	 Numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	“söz gelişi ”	anlamını	taşıyan	bir	sözcük	kullanıl-
mıştır?
A) I B) II C) III D) IV

3. DNA yani deoksiribonükleik asit bütün organizmaların hücrelerinde bulunan ve canlının 
  I II
 tüm genetik özelliklerini taşıyan moleküldür. Örneğin insanın hangi göz rengine sahip olacağı,
   III
 gülün nasıl kokacağı veya bakterinin bir akciğer hücresine hangi yollarla bulaşacağı DNA’nın 
  IV
 taşıdığı genetik özelliğe bağlıdır.
	 Bu	parçadaki	numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	terim	anlamıyla	kullanılmamıştır?

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

4. “Ucuz”	sözcüğü	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	mecaz	anlamıyla	kullanılmıştır?
A) İnsanları ucuz laflarla ikna etmeye çalışıyordu.
B) Ucuz meyve bulabilmek için tüm pazarı dolaştı.
C) Kıyafetler o kadar ucuzdu ki birkaç pantolon aldı. 
D) Bu devirde ucuz araba bulamayacağımızı söyledi. 

Çok Anlamlılık
SÖZCÜKTE ANLAM
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5. Aşağıdaki bulmaca, verilen anlamlardan ve harflerden yararlanılarak tamamlanmak isten-

mektedir. 
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Soldan	sağa:
1. Yeryüzündeki altı büyük kara par-

çasından her biri, ana kara.
2. Adın başka bir kelime ile ilgi kur-

mak üzere aldığı durum eki.

Yukarıdan	aşağıya:
3. Düşünce ve davranışlarında belli 

ilkelere sıkı sıkıya bağlı olan.
4. Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde 

kullanılmış, artık işlenemez veya 
çevre için zarar oluşturan her türlü 
madde.

Buna	 göre	 bulmacaya	 sırasıyla	 yazılabilecek	 sözcükler	 aşağıdakilerden	 hangisinde	
doğru	verilmiştir?
    1        2        3        4   
A) ATIK  KATI  KITA  TAKI
B) TAKI  KITA  ATIK  KATI
C) KATI  ATIK  TAKI  KITA
D) KITA  TAKI  KATI  ATIK

6. I. Kapağını kapatmazsan yapıştırıcı uçar.
 II. Annem bu güzel haberi alınca göklere uçtu.
 III. Hastalanınca yüzünün rengi âdeta uçup gitti.
 IV. Biraz eski ama benzini koyunca uçar bu araba.

“Uçmak”	 sözcüğü	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	 “çok hızlı gitmek”	 anlamında	
kullanılmıştır?
A) I B) II C) III D) IV

7. Gök bilimciler Dünya’nın yörüngesinde dolanan bir gök taşı keşfettiler. Tıpkı Ay gibi, 
   I II
 Dünya’nın çevresinde döndüğü için bu gök taşına “Mini Ay” denildi.
  III IV

Bu	parçadaki	numaralanmış	sözcüklerden	hangisi	terim	anlamda	kullanılmamıştır?
A) I B) II C) III D) IV

SÖZCÜKTE ANLAM
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8. 

35%

30%

20%

15%

Yanına gidip konuşmak.

Anlamak, kavramak, sezmek.

Bir şeye erişmek.

Gezmek.

Bu grafikte “görmek” sözcüğünü verilen anlamlarıyla kullanan bir sınıftaki öğrencilerin oran-
ları belirtilmiştir. 
Buna	göre	 aşağıdaki	 cümlelerden	hangisini	%30’luk	dilime	giren	öğrencilerden	biri	
söylemiş	olabilir?	
A) Bugün işten erken çıkıp okul müdürünüzü göreceğim.
B) İstanbul’a gidip de Topkapı Sarayı’nı görmemek olmaz.
C) Cebi biraz para görünce eşine dostuna yardıma koştu.
D) Emek harcanmadan başarılamayacağını siz de göreceksiniz.

9. Bir olay ya da olgu üzerine edinilen bilgiye haber denir. Bu bilginin gazete, dergi gibi yayın 
 I

 organlarıyla ya da radyo, televizyon gibi iletişim araçlarıyla topluma sunulmak üzere metin  
 II III

 hâline getirilmesine de haber yazısı adı verilir.
Bu	parçadaki	numaralanmış	sözcüklerin	anlam	özellikleri	aşağıdakilerin	hangisinde	
doğru	verilmiştir?	

I II III

A) Gerçek Mecaz Gerçek

B) Terim Mecaz Gerçek 

C) Mecaz Gerçek Terim

D) Gerçek Terim Mecaz

10. “Saymak”	sözcüğü	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	“geçer tutmak”	anlamında	kullanıl-
mıştır?
A) Bizim için yaptığınız onca şeyi yok sayamayız.
B) Büyüklerimizi saymalı, küçüklerimizi sevmeliyiz.
C) Bunu saymam, sizi birkaç gün ağırlamak isterim.
D) Bir çanta için o kadar para saymaya gerek yoktu.

Çok Anlamlılık
SÖZCÜKTE ANLAM
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11. Kuşlar kanatlarını çırparken güçlü göğüs kaslarını kullanır ve bu onlara havada hareket 
edip uçmaları için itme kuvveti sağlar. Kuşlar, uçmak için gerekli olan kaldırma kuvvetini 
elde etmek için yüzme hareketini kullanır. Uçaklar, kuşlar ile benzer bir şekle sahiptir 
fakat kanatlarını çırpmak yerine onları havada itmek ve uçmak için motorları kullanır.

 Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “▲, ★, ●, ■” simgeleriyle verilmiştir.
 

1 2 3 4

ANAHTAR SÖZCÜK 32

1

4

▲ Havada yol almak. 
★ Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye 

dönüştüren düzenek. 
● Tellerden oluşan ve kasılarak vücut 

hareketlerini sağlayan organ.
■ Fiziksel güç.

	 Bu	sözcükler	metinden	bulunarak	bulmacaya	yerleştirildiğinde	numaralanmış	harfle-
rin	oluşturacağı	“ANAHTAR SÖZCÜK”	aşağıdakilerden	hangisi	olur?
A) ASKI B) ARSA C) SAKA D) SORU

12. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	sözcük	mecaz	anlamda	kullanılmıştır?
A) Oturacak yerler tahta sıralardan oluşuyordu.
B) Sevinçle eve gidip bu haberi evdekilere verdi.
C) Gözlerinin ışıltısından büyük adam olacağı belli.
D) Hesabı ödemek için ağır adımlarla kasaya yöneldi.

13. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	altı	çizili	sözcük,	yay	ayraç	içinde	verilen	anlamına	
uygun	kullanılmamıştır?
A) Yazdığı bu şiir diğerlerinin yanında sönük kalmıştı. (Göze çarpmayan)
B) Bu haberin sağlıklı olmadığını düşünüyordum. (Güvenilir, gerçek)
C) Kuru öksürük konuşmasına engel oluyordu. (Suyu, nemi olmayan)
D) Oraya sıkı bir yürüyüşle üç saatte varırsınız. (Güçlü ve çabuk)

Çok Anlamlılık
SÖZCÜKTE ANLAM
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1. 

Annesiyle görüşmek için

Ateşi düşmediği için 

---- bir taksi çağırdı. 

Arabası arızalanınca

İşe geç kaldığından

I. 

III. 

II. 

IV. 

	 Şekilde	boş	bırakılan	yere	numaralanmış	 ifadelerden	hangisi	getirilirse	cümlede	se-
bep-sonuç	ilişkisi	oluşmaz?
A) I B) II C) III D) IV

2. (I) Dünya genelinde her yıl yaklaşık 300 milyon ton plastik üretiliyor. (II) Ancak yaygın olarak 
kullanılan plastiklerin hiçbiri doğada kısa sürede kendiliğinden parçalanarak yok olmuyor. (III) 
2017’de yapılan bir araştırmada bugüne kadar üretilmiş ve ömrünü tamamlamış plastiklerin 
sadece %9’unun geri dönüştürüldüğü belirlendi. (IV)  Bu nedenle plastiklerin çok miktarda 
üretilmesi ve yaygın olarak kullanılması insanlarda çevreyle ilgili ciddi endişelere yol açıyor.

	 Bu	parçada	numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	nesnel	anlatım	yoktur?
A) I B) II C) III D) IV

3. “Göbeklitepe’deki kazı ve araştırmaların sonucunda----” cümlesi	 aşağıdakilerden	hangi-
siyle	tamamlanırsa	öznel	bir	yargı	meydana	gelir?
A) taşlara kazınmış figürler bulundu.
B) önemli ve çarpıcı bulgular elde edildi.
C) çok sayıda hayvan kemiğine rastlandı.
D) daire şeklinde altı tapınak ortaya çıkarıldı. 

4. Kendi kilosunun üç katından fazlasını kaldıran sporcu olarak tarihe geçen Naim Süleyma-
noğlu, Time dergisinin kapağında yer alan onuncu Türk olmuştur.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	bu	cümleden	Naim	Süleymanoğlu	ile	ilgili	kesin	olarak	çıkarı-
lacak	bir	yargı	değildir?
A) Time dergisinin kapağında yer almıştır.
B) Bir başarısından dolayı tarihe geçmiştir.
C) Time dergisine kapak olan ilk sporcudur.  
D) Kendi ağırlığının üç katından fazlasını kaldırmıştır.

Asıl yargının bir nedene bağ-
landığı cümlelerdir.

Nedir?

Neden-sonuç cümleleri ge-
nellikle “için, diye, ile” gibi 
edatlarla yapılır. 

İpucu

“Niçin?/Neden?” soruları 
bize neden-sonuç cümle-
lerinin neden kısmını buldu-
rur. Neden-sonuç cümlele-
rinde neden kısmı mutlaka 
gerçekleşmiştir.

Uyarı

“Parası yetmediği için istedi-
ği telefonu alamadı.” cüm-
lesinde kişinin istediği tele-
fonu alamaması bir nedene 
yani parasının yetmemesine 
bağlanmıştır.

Örnek

Neden-sonuç cümlelerinde 
neden ile sonuç bölümleri 
yer değiştirmiş olabilir. “De-
niz öfkelenmişti sen yoksun 
diye.” cümlesinde sonuç bö-
lümü başta, neden bölümü 
sondadır.

Dikkat

Neden-Sonuç Cümleleri

CÜMLEDE ANLAM

Asıl yargının bir amaca bağ-
landığı cümlelerdir.
"Ne amaçla?" sorusunun ce-
vabını oluşturan bölüm amaç 
- sonuç cümlesinin amaç kıs-
mını oluşturur.

Nedir?

Amaç-Sonuç Cümleleri
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5. 

Amaç-Sonuç Öznel	Yargı

Neden-Sonuç Nesnel	Yargı
I. Ders çalışmak 
maksadıyla 
masasına geçti.

III. Bu müzenin 
çok garip bir 
hikâyesi vardı.

II. Sulamadığı 
için odasındaki 
çiçek solmuştu.

IV. Galiba sine-
maya gideceğimi-
zi unuttu.

	 Şekildeki	numaralanmış	cümlelerden	hangisi	karşısındaki	anlam	özelliğine	uygun	bir	
örnek değildir?
A) I  B) II C) III D) IV

6. Aralarında ilişki kurulabilen en az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benzeyen ya da birbi-
rinden ayrılan yönleriyle kıyaslamaya "karşılaştırma" denir.

	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	karşılaştırma	yapılmamıştır?
A) Bu kitap diğerine göre daha ilgi çekici bir konuyu işlemiş.
B) Bu kavurucu sıcağa rağmen diğer çalışanlar gibi terlememişti.
C) Araştırmacılara göre küresel ısınma birçok canlıyı tehdit ediyor.
D) Kışın sokağa pek çıkamazken yazın sokakta doyasıya eğleniyoruz.

7. Herhangi bir durum ya da olaydan duyulan memnuniyetin dile getirilmesine beğenme denir.
	 Buna	göre	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	beğenme	anlamı	vardır?

A) Daha önce bu kadar özenilmiş bir bahçe görmemiştim.
B) Çıldır Gölü kışın donduğu için göl yüzeyinde yürünebilir.
C) Bu kitabın çok da ilgi çekici olduğunu söyleyemeyeceğim.
D) Resmin güzel görünmesini istiyorsan dikkatli boyamalısın.

8. (I) Bir alışkanlıktan kurtulmak isteniyorsa ilk yapılması gereken bulunulan ortamı değiştirmek-
tir. (II) Uzun süre aynı ortamda bulunmak kişiyi sürekli aynı şeyleri yapmaya iter. (III) Yeni bir 
ortama girildiğinde alışkanlıklar bir kenara bırakılabilir. (IV) Söz gelimi farklı bir yere seyahat 
edildiğinde oraya uyum sağlamak ve farklı alışkanlıklar edinmek gerekir. 

	 Bu	 parçada	 numaralanmış	 cümlelerle	 ilgili	 olarak	 aşağıdakilerden	 hangisi	 söylene-
mez?
A) I. numaralı cümlede koşul anlamı vardır.
B) II. numaralı cümlede amaç-sonuç ilişkisi vardır.
C) III. numaralı cümlede olasılık anlamı vardır.
D) IV. numaralı cümlede örnekleme yapılmıştır.

Amaç - sonuç cümlelerinin 
amaç kısmı genellikle “-mek 
için, -mek üzere, diye, ile” 
ifadelerinin yargıya bağlan-
masıyla yapılır.

İpucu

Neden-sonuç cümleleri ile 
amaç-sonuç cümlelerini ayırt 
etmek için önce amaç-sonuç 
cümlelerini "Ne amaçla?" 
sorusuyla bulup daha sonra 
sebep- sonuç cümleleri aran-
malı.

Püf noktası

“Niçin?” sorusunun cevabı 
amaç bölümü de olabilir. Bu 
nedenle bu soruyu sadece 
sebep-sonuç cümlelerini bu-
lurken sormalıyız.

Uyarı

“Biraz hava almak için evden 
ayrıldı.” cümlesinde kişinin 
evden ayrılması hava alma 
amacına bağlanmıştır.

Örnek

Amaç - sonuç cümlelerinde 
amaç kısmı gerçekleşme-
miştir. Onu gerçekleştirmek 
için eyleme geçilmiştir.

Dikkat

CÜMLEDE ANLAM
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 ---- Kimilerine göre ise uçurtma, bayrak ya da flamaları ipe bağlayarak rüzgâra 
bırakma geleneğinden doğmuştur. Uçurtma kullanımı, Çin’den Güneydoğu Asya’ya 
ve Büyük Okyanus’taki adalara yayılmıştır. Eskiden uçurtmalar bu bölgelerde ya-
şayan insanların günlük yaşamlarında önemli yer tutuyormuş. Buralarda yapılan 
uçurtmalar, önemli hayvanları, tanrıları ve günlük yaşam açısından önem taşıyan 
bazı nesneleri temsil edermiş. 

	 Bu	parçanın	başına	düşüncenin	akışına	göre	aşağıdakilerin	hangisi	getirilmelidir?
A) Uçurtmanın ortaya çıkışıyla ilgili olarak her kültürün kendine özgü bir hikâyesi bulunmak-

tadır.
B) Kimilerine göre ilk uçurtma Çinli bir çiftçinin rüzgârda kaybolmasın diye iple bağladığı 

şapkasıdır.
C) Uçurtma, birçok bilim insanına hava taşıtlarının geliştirilmesi deneylerinde esin kaynağı 

olmuştur.
D) Uçurtma denilince insanın aklına mutlaka çıta, ip, kâğıt, rüzgâr, koşmak, çocukluk ve 

mutluluk gelir.

2. 
Diğerleri onun etrafında halka oluşturup yere çöker. 

İlk gülen kişi ebe olur ve o da konuşmadan etrafındakileri 
güldürmeye çalışır. 

Kişilerden biri ebe seçilir ve ortaya geçer.

Lal (dilsiz) oyunu on kişiyle oynanan bir oyundur. 

Ebe konuşmadan, komik hareketler yaparak etrafındakileri 
güldürmeye çalışır. 

Hiç gülmeden oyunu sonuna kadar götüren kişi, oyunun galibi olur.

I

II

III

IV

V

VI

	 Bu	cümleler	oluş	sırasına	göre	sıralandığında	doğru	sıralama	aşağıdakilerden	hangisi	
olur?
A) IV - III - I - V - II - VI B) IV - III - II - V - I - VI
C) IV - II - I - V - III - VI D) IV - II - V - III - I - VI 

Sonuç Bölümü

Gelişme bölümünde anlatı-
lan olay, düşünce ya da duy-
guların bir sonuca bağlandığı 
bölümdür. 

Nedir?

Bazen ana düşünce bu bö-
lümde verilir.

Uyarı

“Ne olur? Avrupa dillerine 
benzesin, o zaman da başka 
bir güzellik edinir.” mi diye-
ceksiniz? Belki haklısınız ama 
işte gönül razı olmuyor.” ifa-
deleri bir metnin sonuç bölü-
müne aittir.

Örnek

Sonuç bölümünde “sonuç 
olarak, özetle, bundan dola-
yı, kısaca” gibi bağlayıcı ifa-
deler bulunabilir.

Dikkat

Giriş - Gelişme - Sonuç - Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
PARAGRAFTA ANLAM
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3. 

Çocukluk, insanın kendi varlığının ilk farkına vardığı dönemdir. O dönemde 
dinlenen türküler, kişiliğin oluşmasında etkilidir. Çocukluktan itibaren edindiği 
tecrübeler ve bilgilerle donatılır insanın bilgi ve bilinç dünyası. Yavuz Bülent 
Bâkiler; bu bilgi ve bilinç birikimini, kişilik oluşumunu şiirinde işler. Türkiye sev-
dasını türkülerde bulur ilk önce. Türküleri, Türkiye beller şu şiirinde: ----

	 Bu	parçanın	sonuna	anlam	akışına	göre	aşağıdaki	dörtlüklerden	hangisi	getirilmelidir?
A) Ah bu türküler, köy türküleri  
 Ne düzeni belli, ne yazanı
 Altlarında imza yok ama 
 İçlerinde yürek var
B) Ben, kağnılarla yaylılarla büyüdüm geldim 
 Çocuk yüreğimi yakan türküler dinleye dinleye. 
 Mahzun kağnılarla, nazlı yaylılarınla 
 Ve tozlu yollarınla sevdim seni Türkiye!
C) Cedlerimin mermerde seyrettiğim yazısı. 
 Bir saatin vuruşu: günün henüz yarısı. 
 Çocukların koşuşu, kuşların dem çekişi 
 Mesut ediyor beni vatanımın güneşi.
D) Sazı omuzunda gezer dolaşır
 Bir lokma ekmeği dostla bölüşür
 Kerkük'ten uzanıp Kars'a ulaşır
 Âşığın elinde tar olur türkü

4. Aşağıdaki	 parçalardan	hangisi	 “Kabartma tozu, keki nasıl kabartır?” sorusunun	 yanıtı	
olabilir?
A) Kabartma tozunun iki ana maddesi vardır: karbonat ve krem tartar. Baz olan karbonatın 

tepkimeye girmesi için az önce bahsettiğim gibi aside ihtiyaç duyulur. Bu sebeple kabart-
ma tozunun yapısında asidik olan krem tartar (tartarik asit) bulunur.

B) O puf puf kabaran hamurların en büyük sırrı içlerine konulan kabartma tozunda saklıdır. 
Kabartma tozu, keklerden kurabiyelere, poğaçadan böreğe kadar birçok hamur işinde 
hamurun mayalanma ve kabarma sürecini hızlandıran önemli bir malzemedir. 

C) Kabartma tozu, birkaç maddenin karışımından oluşur. Kuru ve toz hâlde bulunan bu mad-
deler, kek hamuruna eklediğimiz süt, yağ, limon suyu gibi sıvılarla karıştığında gaz kabar-
cıkları oluşmaya başlar. Kek hamurunun kabarmasını bu gaz kabarcıkları sağlar.

D) Kabartma tozu ve karbonatın, görünüşleri aynı olduğu için  özelliklerinin de aynı oldu-
ğu düşünülür. Aslında karbonat ve kabartma tozu bilinenin aksine kimyaları ve kullanım 
amaçları farklı ürünlerdir. Karbonat, asit içeriği olan malzemelerle yapılan tariflerde kulla-
nılır.

Giriş - Gelişme - Sonuç - Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
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23
5. 

Yaşlı Kızılderili reisi, çadırının önünde torunuyla oturmuş; az ötede birbiriyle boğu-
şup duran köpekleri izliyorlardı. Çocuk, kendini bildi bileli bu köpekler çadırın önünde 
boğuşup duruyorlardı. Dedesinin yanından ayırmadığı biri siyah, diğeri beyaz iki iri kurt 
köpeğiydi bunlar. Çocuk; dedesinin ikinci köpeğe niçin ihtiyaç duyduğunu, niçin renkle-
rinin farklı olduğunu anlamak istiyordu. Merakla sordu dedesine:
–Niçin biri siyah, biri beyaz iki köpek besliyorsun dede?
Yaşlı reis, bilgece bir gülümsemeyle torununun sırtını sıvazladı:
----
– Neyin simgesi, diye sordu çocuk.
– İyilik ile kötülüğün simgesi. Aynı şu gördüğün köpekler gibi iyilik ve kötülük de içimiz-
de sürekli mücadele eder durur. Onları seyrettikçe ben hep bunu düşünürüm. Onun için 
yanımda tutarım onları. Çocuk,  mücadele varsa kazananı da olmalı, diye düşündü ve 
bitmeyen sorulara bir yenisini ekledi:
----
Bilge reis, derin bir gülümsemeyle baktı torununa:
– Hangisi mi evlat? Ben hangisini daha iyi beslersem o.

	 Bu	 hikâyede	 boş	 bırakılan	 yerlere	 düşüncenin	 akışına	 göre	 aşağıdaki	 cümlelerden	
hangileri	sırasıyla	getirilmelidir?
A) – Onları eskiden beri besliyorum evlat, dedi.
 – Beyaz olanı daha çok mu seviyorsun?
B) – Onlar barışın simgesidir yavrucuğum, dedi.
 – Dede, hangisi daha yaşlı bu köpeklerin?
C) – İki köpek beslemek daha iyidir, dedi.
 – Peki, sonsuza kadar kavga mı edecekler?
D) – Onlar benim için iki simgedir evlat, dedi.
 – Peki, sence hangisi kazanır bu mücadeleyi? 

Paragraf Oluşturma

Karışık şekilde verilen cüm-
lelerden anlamlı bir paragraf 
oluşturulması istenir.

Nedir?

Öncelikle cümlelerin hepsi 
okunarak bu cümlelerin ne 
anlattığı belirlenmeye çalı-
şılmalıdır.

Uyarı

I. Soru sorduktan sonra bir 
yumruğunu diğerinin üs-
tüne koyar.

II. Yumruklarını aşağı yukarı 
hareket ettirip “Ayakka-
bıcı nerede yaşıyor; yuka-
rıda mı, aşağıda mı?” diye 
sorar.

III. Taşı saklayan oyuncu, 
söylenen elini açtığında 
taş o eldeyse tahmini ya-
pan oyuncu, taş çıkmazsa 
taşı saklayan oyuncu ka-
zanır.

IV. Oyunculardan biri, bir taşı 
avucuna saklar ve iki elini 
de yumruk yapar.

V. İkinci oyuncu taşın hangi 
elde olduğunu tahmin et-
meye çalışarak “Aşağıda!” 
veya “Yukarıda!” der.

Numaralanmış ifadeler sı-
raya konulduğunda doğru 
sıralama “IV - II - I - V - III” 
biçiminde olur.

Örnek

Bu tip sorularda sıralama 
seçeneklerden gidilerek de 
bulunabilir.

Dikkat

Giriş - Gelişme - Sonuç - Parça Oluşturma - Parça Tamamlama
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Herkes gibi Charlie Bucket da çiko-
lataya bayılır. Her gün evlerinin yakı-
nındaki dünyanın en nefis ve en ünlü 
çikolatalarının üretildiği kocaman bir 
çikolata fabrikasının önünden geçer. 
Günlerden bir gün fabrikanın sahibi 
Willy Wonka herkesi şaşırtan bir du-
yuruda bulunur. ----

	 Bu	parça	anlam	akışına	göre	aşağıdakilerin	hangisiyle	sürdürülmelidir?
A) Üstelik Willy Wonka'nın fabrika gezisinin sonunda çocuklardan birine çok ama çok özel 

bir hediyesi vardır. 
B) Willy Wonka'yla çikolata fabrikasını gezmeyi hak kazanan çocuklar gördükleri karşınızda 

büyük bir şaşkınlığa uğramışlardır.
C) Beş çikolata paketinin içine altın bilet gizlenmiştir ve bu biletleri bulan çocuk Willy Won-

ka’yla çikolata fabrikasını gezebilecektir.
D) İşte o andan itibaren dünyanın dört bir yanından pek çok çocuk çikolata fabrikasını gezme 

hayaliyle altın biletlerin peşine düşer.

7. Derimizin altında çok sayıda kılcal damar bulunur. Bir yere çarptığımızda ya da düştüğümüz-
de bu kılcal damarlar bazen çatlar bazen de yırtılır. Bunun sonucunda da kılcal damarlarda 
bulunan kan dışarı sızar. Bu kan derinin hemen altında toplanır ve bir süre sonra derinin o 
bölümünde morluk oluşmasına neden olur. ----  Bu, o bölgenin iyileşmeye başladığının işare-
tidir.

	 Bu	parçada	boş	bırakılan	yere	anlam	akışına	göre	aşağıdakilerin	hangisi	getirilmeli-
dir?
A) Zamanla bu morluk, yeşilimsi ya da sarımsı bir renk alır.
B) Eğer dokudaki hasar fazlaysa morluk siyahlığa dönüşür.
C) Yaralı bölgeye buz konulması morarmanın önüne geçebilir.
D) Gözün kanlanması da kılcal damarların genişlemesindendir.

2 3
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1. SÖZCÜKTE YAPI

1. Basit Sözcük
Herhangi bir yapım eki 
almamış sözcüklerdir. Bu 
sözcükler çekim eki ala-
bilir.
Örnek: göz, gözü, gözler

2. Türemiş Sözcük
Kök ya da gövdelere ya-
pım eki getirilerek oluşan 
yeni sözcüklerdir.
Örnek: göz-lük= gözlük

3. Birleşik Sözcük
En az iki sözcükten oluşan 
ve yeni bir kavramı karşı-
layan sözcüklerdir. 
Örnek: cam (+) göz = cam-
göz (Bir tür köpek balığı)

 
 Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki tabloda bazı sözcüklerin yapı özellikleri işaretlenmek is-

tenmiş ancak işaretleme sırasında yanlışlık yapılmıştır.

Sözcükler
Yapı Özellikleri

Basit Türemiş Birleşik
I Tavşankanı ✔

II Askı ✔

III Balık ✔

IV Sucu ✔

 Buna göre işaretlemelerin doğru olabilmesi için numaralanmış sözcüklerin hangileri 
yer değiştirmelidir?
A) I ve II  B) I ve III  C) II ve III  D) III ve IV

2. İlkbaharı geldi Anadolu'nun,
  I
 Silifke'de çiçek açtı nar şimdi.
  II
 Her tarafı yeşillendi Bolu'nun,
  III
 Sultandağı benek benek kar şimdi.
 Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-

miştir?

I II III
A) Basit Birleşik Türemiş
B) Birleşik Türemiş Basit 
C) Türemiş Basit Birleşik
D) Birleşik Basit Türemiş

17

Basit Sözcük

Herhangi bir yapım eki alma-
mış sözcüktür.

Nedir?

Basit sözcükler çekim eki 
alabilir. Çekim ekleri sözcü-
ğün anlamını değiştirmez.

Uyarı

• kurt, kurtlar, kurdun, kur-
da

• halı, halıyı, halısı, halının

Örneklerde de görüldüğü 
gibi bu sözcüklerde herhangi 
bir yapım eki yoktur. Yalnız-
ca çekim eki getirilmiştir. Bu 
nedenle bu sözcükler basit 
yapılıdır.

Örnek

BİÇİM BİLGİSİ
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3. Apartmanımızın önünde bir yenidünya ağacı var. Ben her zaman onu görürüm. Acaba bunu 
  I II III
 kim dikmiş diye düşünürüm. İlkbaharda çiçek açtı ve meyve verdi.
  IV
 Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangileri hâl eki almıştır?

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

4. Eski evimizi özle-
dim. (isim kökü)
Ayakkabıları çabuk 
eskiyor. (fiil kökü)

Yoksulluk onları 
göçe zorladı. (isim 
kökü)
Yıllar sonra Ada-
na’ya göçmüş. (fiil 
kökü)

Boya kalemleri 
ucuzdur. (isim 
kökü)
Babam odamı bo-
yadı. (fiil kökü)

Yenilen pehlivan 
güreşe doymaz. 
(isim kökü)
Arkadaşımla parkta 
güreştik. (fiil kökü)

Ortak Kök
Türkçede aralarında 

anlam ilgisi olup hem isim 
hem fiil olarak kullanıla-
bilen kökler vardır. Bu 

köklere ortak kök denir. 
Bunlar, aldıkları eklerle 

ve cümledeki kullanımla-
rıyla ayırt edilir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ortak kök değildir?
A) Sonunda dört gözle beklediğimiz futbol maçı başladı.
B) Huzur ve barış içinde yaşamak için el ele vermeliyiz.
C) Kuru otların arasından geçip nehir kenarına ulaştık.
D) Çocuklar yemeklerini çabuk bitirebilmek için yarıştılar.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik sözcüğe yer verilmemiştir?
A) Bize dondurmanın yanında kedidili de ikram etti.
B) Akşamüstü babamla bozulan kumandayı onardık.
C) İş başvurusu için internetteki formu doldurmalısınız.
D) Kitaplıktan aldığı hikâyeyi çabucak çantasına koydu.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit, türemiş ve birleşik sözcüklere yer verilmiştir?
A) Bekçiler bu gecekondu mahallesinde dolaşırdı. 
B) Köyde her gece onunla gökyüzünü seyrederdik.
C) Buzullarda yaşamını sürdüren canlılar da vardır.
D) Ağaçların dalları bir sağa bir sola savruluyordu.

Türemiş Sözcük

En az bir yapım eki almış söz-
cüklerdir.

Nedir?

Bir sözcüğün anlamı aldığı 
ekten sonra değişmişse o 
sözcük türemiştir. Türemiş 
sözcüklere çekim ekleri ge-
lebilir.

Uyarı

• tuzlu (tuz-lu)

• sessiz (ses-siz)

• yolcu(yol-cu)

Örneklerde de görüldüğü 
gibi sözcükler aldıkları ek-
lerden sonra yeni bir anlam 
kazanmıştır. Bu nedenle bu 
sözcükler türemiş yapılıdır.

Örnek

Bazı sözcüklerdeki yapım ek-
leri zor fark edilir.

• batı (bat-ı)

• ışık (ışı-k)

Dikkat

BİÇİM BİLGİSİ
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 7. Hepsi limonatalarından arada bir birer yudum alıp önlerindeki boş kâğıtlara bakıyorlardı. 
  I II
 Öğle saatlerinde denize girmiyorlardı. Bu nedenle her gün aynı saatte toplanıp birlikte buluş 
  III IV
 yapıyorlardı.
 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım eki hem de çekim eki al-

mıştır?
A) I B) II C) III D) IV

8. 

Yapım eklerinden biri olan “-lık/-lik/ 
-luk/-lük” eklendiği isme araç gereç, 
yer, meslek, topluluk gibi anlamlar 
katar.

 Buna göre “-lik” eki altı çizili sözcüklerin hangisine meslek anlamı katmıştır?
A) Yaşlı adam üşenmeden bize çerezlik fındık getirdi.
B) Kalaycılık maalesef eski önemini yitirmeye başladı.
C) Bu bizim için samanlıkta iğne aramak gibi bir şeydi.
D) Duvardan atladığı sırada gözlüğü yere düşüp kırıldı.

9. 
Kök durumundaki sözcük yapım 
eki alırsa bu sözcük artık gövde 
olarak adlandırılır. Gövde aynı za-
manda türemiş sözcüktür.

 Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcüktür?
A) Teyzem sandıktan küçük bir bohça çıkardı. 
B) Suyun sesini duyan insanlar o yöne akın etti.
C) Sokakta gördüğümüz sevimli kediyi besledik.
D) Gemiyle ilk yolculuğu olduğu için biraz korkuyor.

Birleşik Sözcük

En az iki sözcüğün bir araya 
gelerek oluşturduğu yeni 
sözcüklerdir.

Nedir?

• hanım (+) eli: hanımeli (çi-
çek adı)

• imam (+) bayıldı: imamba-
yıldı (yemek adı)

• eski (+) şehir: Eskişehir (il 
adı)

Bu sözcükler, iki sözcüğün bir 
araya gelmesiyle oluştuğu 
için birleşik yapıdadır.

Örnek

BİÇİM BİLGİSİ
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10. Türkçe öğretmeni tahtaya bazı sözcükler yazmış ve öğrencilerden bunları kök ve eklerine 
ayırmalarını istemiştir.

gözlükçülük
bilgisizler
çilekçiden
salatalıksızmış

 Emir, Ayla, Yavuz ve Burcu adlı öğrenciler sırasıyla bu sözcükleri kök ve eklerine ayırmışlar-
dır.

 
göz-lük-çü-lük

Emir

bil-gi-siz-ler

Ayla

salata-lık-sız-mış

Yavuz

çil-ek-çi-den

Burcu

 Buna göre hangi öğrenci sözcüğü kök ve eklerine ayırırken bir yanlışlık yapmıştır?
A) Emir B) Ayla C) Burcu D) Yavuz

11. Kışken ilkyaz, sularımda açardı.
 Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı?
 Eski defterlerde sararırmış yaprak.
 Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar.
 Bu dörtlüğün kaçıncı dizesinde birleşik sözcüğe yer verilmiştir?

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

BİÇİM BİLGİSİ
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3. ÜNİTE: Paragrafta Anlam

Giriş-Gelişme-Sonuç-Parça Oluşturma-Parça Tamamlama

1 2 3 4 5 6
C D B A D A
7 8 9 10 11
D B C C A

Maraton Testi 1

7. ÜNİTE: Biçim Bilgisi 


	0 Turkce 6 icindekiler (yeni)
	1-2-3 6 Sinif Türkçe 1-2-3 UNITE 
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