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SÖZCÜKLERDE ÇOK ANLAMLILIK

Dilin anlamlı en küçük birimi sözcüktür. Anlamlı ses veya ses birliğine .................... denir. 

Örnek:
“Mutluluk bulaşıcıdır ve paylaştıkça çoğalır.” cümlesinde kaç sözcük olduğunu bulalım.

•  mutluluk † 1 • bulaşıcıdır † 2

•  ve † 3 • paylaştıkça † 4

•  çoğalır † 5

 h Bu cümlede beş sözcük vardır.

Bazı sözcükler, zaman içinde ilk anlamlarına ek olarak yeni anlamlar kazanır. Birden fazla anlamı 
olan bu sözcüklere ........................... sözcükler denir.

Örnek:
• Ordular kaleyi sardı.

•  Asma, duvarı sardı.

 h Bu cümlelerdeki “sarmak” sözcüklerinin anlamı birbirinden farklıdır. “Sarmak” sözcüğü ilk 
cümlede ......................................., ikinci cümlede ise ....................................... anlamında kul-
lanılmıştır.

Örnek:
“Bozulmak” sözcüğünün Güncel Türkçe Sözlük’teki bazı anlamlarını inceleyelim.

• Pazarlık bozulur, nişan bozulur, mal bozulur kısaca hayatta her şey bozulur.

 h Bozulmak sözcüğü bu cümlede .......................................... anlamında kullanılmıştır.

• Buzdolabına koymayı unuttuğum için 
et bozulmuş.

 h “Bozulmak” sözcüğü bu cümlede 
“kokmak, yenilemeyecek duruma 
gelmek, ekşimek” anlamında kul-
lanılmıştır.

• Sabah yine araba bozuldu.

 h “Bozulmak” sözcüğü bu cümle-
de “taşıt arızalanmak” anlamında 
kullanılmıştır.
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Örnek:
I. Konsere yetişemediğimiz için bilet yandı.

II. Çocuklar kendilerini beğendirmek için yanıyorlar.

Bu cümlelerde geçen “yanmak” sözcüğünün anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

I. Cümle II. Cümle
A) Çok üzülmek Parıldamak

B) Acı duymak Tutuşmak

C) Hükümsüz kalmak Çok istemek, çabalamak

D) Çok sevmek Değerini yitirmek

Çözüm:

Etkinlik - 01

“Yer” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazandığı anlamları belirleyerek cevap kutu-
cuğunu doldurunuz.

Cevap Kutucuğu

1 2 3 4 5

Anlamları

a. Durum, konum

b. Ekime elverişli toprak parçası, arazi

c. Geçim sağlamak için çalışılan iş yeri

ç. Mekân

d. Önem

Cümleler

1. Çorak yerde ot bitmez.

2. Benim yerimde olsan ne yaparsın?

3. Ablası olmadan bir yere gitmez.

4. Okul bitince iyi bir yere yerleşti.

5. Yaşamımdaki yeriniz büyüktür.

Bilgi Notu

Kimi sözcükler taşıdıkları anlam sayesinde farklı sözcükleri çağrıştırır. Birbirini çağrıştıran bu söz-
cükler, farklı anlam taşıdıkları hâlde aynı işlevde kullanıldıkları ya da birbiriyle bir şekilde ilişki içinde 
oldukları için aynı kavram alanına girer. 

Örnek:
• Otobüs, otomobil, motosiklet sözcükleri aynı işlevde kullanıldıkları için birbirini çağrıştırır.

Örnek:
• “Ekmek” sözcüğü kendisiyle ilişkili olan “fırın, un, buğday” gibi sözcükleri çağrıştırır.
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SÖZCÜKTE ANLAM

Etkinlik - 02

Aşağıdaki üçgenlerin ortasında yer alan boşlukları verilen sözcüklerin çağrıştırdığı söz-
cüklerle doldurunuz.

Öğretmen Öğrenci

Tahta

Kırmızı Yıldız

Ay

Beyaz

................ ................ ................

Soğuk

Kar

GERÇEK (TEMEL) ANLAM

Bir sözcüğün sözlükteki ilk anlamına ve bu anlamla bağlantılı olarak kazandığı diğer anlamlara  
.............................................. denir.

Örnek:
• Havada uçan kuş vurulmuş gibi birdenbire sokağa düşüyor. 

 h Bu cümledeki “düşmek” sözcüğünün anlamı, “yer çekimi etkisiyle bir şeyin yukarıdan aşağıya 
inmesi”dir. Dolayısıyla “düşmek” sözcüğü bu cümlede akla gelen ilk anlamıyla kullanıldığı için 
gerçek anlamlıdır.

Örnek:
• Merdivenden bahçeye indi.

 h Bu cümledeki altı çizili sözcüğün akla gelen ilk anlamı “yüksekten veya yukarıdan aşağıya 
doğru gelmek”tir. Gerçek anlamda kullanılmıştır.

MECAZ ANLAM

Sözcüğün bir ilgi veya benzetme sonucunda gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı 
yeni anlama ...................................... denir. Mecaz anlamda kullanılan sözcükler genellikle soyut 
anlam kazanır.

Örnek:
• Ona söyleyecek ağır bir söz arıyordum.

 h Bu cümlede “ağır” sözcüğü mecaz anlamlıdır. Çünkü burada kastedilen miktar bakımından 
ağırlık değildir. Bu sözcük, içinde bulunduğu cümlede “dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı” 
anlamında kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır.

Örnek:
• O, beni kesmeden edemez.

 h Bu cümledeki “kesmek” sözcüğü mecaz anlamlıdır. Çünkü bu sözcük içinde bulunduğu cüm-
lede “birini yermek, kötülemek” anlamında kullanılarak mecaz anlam kazanmıştır.
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Örnek:

• Üzerine ince bir kazak almıştı.
 gerçek
 anlam

• Otobüsteki yaşlıya çok ince davrandı.
 mecaz
 anlam

• Bıçak çok keskindi.
 gerçek
 anlam

• Çevrede keskin bir koku var.
 mecaz
 anlam

• Güzelim bibloyu yanlışlıkla kırdım.

• Ağzından çıkan söz beni çok kırdı.

Etkinlik - 03

1. Aşağıdaki görselin ifade ettiği sözcüğü gerçek (temel) ve mecaz anlama gelecek şekilde iki 
ayrı cümlede kullanınız.

     

a. .................................................................................................................................................

b. .................................................................................................................................................

2. Aşağıda verilen sözcükleri anlam özelliklerine göre (gerçek ve mecaz) cümle içinde kulla-
nınız.

Gerçek anlam: ......................................

.............................................................

Mecaz anlam: .......................................

.............................................................

Gerçek anlam: ......................................

.............................................................

Mecaz anlam: .......................................

..............................................................

ışıka. bağb.

Gerçek anlam: .......................................

..............................................................

Mecaz anlam: ........................................

..............................................................

acıc.
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Etkinlik - 04

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerin hangi anlamda (gerçek, mecaz) kullanıl-
dıklarını yazınız.

a. Soğuk davranışları herkesi üzdü.
.......................................................

 b. Çok koşmaktan sırtı terlemişti.
.......................................................

c. Sıcak ilişkiler kurmak her zaman mümkün 
değil.
.......................................................

 ç. Spor yaparken kolundan yaralanmış.

.......................................................

d. Bebeğin elleri yumuk yumuktu.

.....................................................

 e. Havaların ısınmasıyla deniz sezonu açıldı.

............................................................

TERİM ANLAM

Bir sözcüğün bilim, sanat ve meslek dallarında özel olarak kazandığı anlama ....................... 
........................ denir. Bu tür sözcüklere ise ........................ denir. 

Örnek:
Öğretmenimiz porteye sol 
anahtarını çizmemizi istedi.

 h Bu cümledeki altı çizili söz bir müzik terimidir.

Örnek:
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcükler yay ayraç içinde verilenlerle ilgili terimlerdir.

• Bir kündeyle rakibini ansızın devirdi. (Spor)

• Bu defa galiba sayıları doğru çarptım. (Matematik)

Örnek:
• “Nota” sözcüğünün akla gelen ilk anlamı olan “bir müzik sesini belirtmeye yarayan işaret” aynı 

zamanda onun terim anlamıdır.

Örnek:
“Perde” sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde kullanıldığı anlamlarını inceleyelim.
• Okulun perdesi çok kirlenmiş. ..........................

• Sonunda gözlerindeki perde kalktı ve gerçekleri gördü. .........................

• Tiyatroda ilk perde sona erdi. .........................

Örnek:
• Matematik † açı, üçgen… •   Edebiyat † kafiye, redif…

• Spor † smaç, taç… •   Müzik † solfej, gam…

Bir sözcük birden çok 
dalda terim anlamda 
kullanılabilir.

Bilgi Notu

Bazı sözcüklerin ger-
çek anlamı, aynı za-
manda o sözcüğün 
terim anlamıdır.

Bilgi Notu

Bir sözcüğün hem ger-
çek hem mecaz hem 
de terim anlamı bu-
lunabilir. Sözcüğün 
hangi anlamda kul-
lanıldığını belirlemek 
için bulunduğu cüm-
lede kazandığı anlama 
bakmak gerekir.

Bilgi Notu
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Etkinlik - 05

1. “Kök” ve “köprü” sözcüklerini farklı anlamlara (gerçek, mecaz, terim) gelecek şekilde cüm-
lede kullanınız.

Kök

Gerçek anlam: ..............................................................................................................

Mecaz anlam: .............................................................................................................

Terim anlam: .............................................................................................................

Köprü

Gerçek anlam: ...............................................................................................................

Mecaz anlam: ...............................................................................................................

Terim anlam: ...............................................................................................................

Etkinlik - 06

1. Aşağıdaki sözcüklere ait terimleri yazınız.

 

Futbol

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

Tiyatro Müzik

..........................

..........................

..........................

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen terim 
anlamlı sözcüklerin altını çiziniz.

a. Verilen cümlede sıfatları 
bulunuz.

b. Dik açılar doksan derece-
dir.

c. Bu maçta on beş basket at-
mıştı.

ç. Bu hücreyi mikroskopla in-
celeyelim.

2. Aşağıdaki terim anlamlı sözcükleri ait ol-
duğu bilim, spor veya sanat dalıyla eş-
leştiriniz.

basınç

toplardamar

iç açı

suflör

taç

matematika.

b.

c.

ç.

d.

tiyatro

fen
bilimleri

futbol

tıp

futbol
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1. • Kışın buzla kaplanmış gölde balık tutmak zor.

• Bu elbiseler tam bin lira tuttu.

• Onu otobüs tutar, bu yüzden yolculuk yapmayı 
sevmez.

• Ben millî takımı tutuyorum ya sen?

Aşağıdakilerin hangisi “tutmak” sözcüğünün bu 
cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?

A)  Herhangi bir durumda bulundurmak

B) Hasta etmek

C) Para toplamı, değeri olmak

D) Avlamak

2. “Titremek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde yay ayraç içinde verilen anlama uygun 
kullanılmamıştır?

A) Soğuk havadan dolayı titriyordu. (Çok üşümek)

B) Müdürün karşısına geçince titremeye başladı. 
(Birden bir şeyden korkmak, korkuya kapılmak)

C) Yaşlı adam titreyen sesiyle her şeyi açıkladı. 
(Sesi kısık ve kesik çıkmak)

D)  Ampuldeki ışığın titremesi düşük voltajdandır. 
(Kasların küçük hızlı kasılmalarla sarsılması)

3.  
Diğer büyük kedilerden farklı olarak aslanlar sürü hâlinde yaşar. Her sürünün bir lideri olur, bu da erkek as-
lanlardan biridir. Sürüde genellikle birkaç erkek aslan, dişi aslanlar ve yavrular olur. Lider olan erkek aslan, 
sürüyü tehlikelerden ve sürünün dışındaki erkek aslanlardan korur. Sürünün besin gereksinimini dişi aslan-
lar avlanarak karşılar.

2 4

1

3

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4

Bu metindeki bazı sözcüklerin anlamları “�, �, �, �” 
simgeleriyle verilmiştir. Bu sözcükleri metinden bularak 
aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

�: Yenilenebilir, beslenmeye elverişli her türlü madde, 
azık, gıda.

�: Yeni doğmuş hayvan veya insan.

�: Birlikte yaşayan hayvan topluluğu.

�: Gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen  
sakıncalı durum.

Numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR 
SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakiler-
den hangisi oluşur?

A) E S İ N S E R İ

N E S İ N E R E

B)

C) D)
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4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi karşı-
sında verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

Sözcük Anlamı
A) Nehrin ağzında 

balık tutuyorlar.
Akarsuyun deniz ya 
da göle döküldüğü yer

B) Yüksek gerilim hat-
tına girmeyiniz.

Güçlü, şiddetli

C) Ağır adımlarla ilerli-
yordu.

Çapı, boyutu büyük

D) Buranın başı kim, 
diye sordu.

Topluluğu yöneten 
kimse

5. Dünyada sağlık hizmetleri önemli yer tutmaktadır. 
Sağlık hizmeti veren doktorlar, farklı cihazlarla has-
talığın teşhisini koyarlar. Örneğin vücut içinde sesleri 
dinlemek için “stetoskop” adı verilen cihaz kullanılır. 
Vücudun iç yapısını görüntülemek için “röntgen” çe-
kilir. Tanı koymak için “biyopsi” yapılır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki terim an-
lamlı sözcüklerden biri değildir?

A) röntgen B) sağlık

C) biyopsi D) stetoskop

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 
bir sözcük vardır?

A) Masanın kırılan ayağına iki çivi çakmıştı.

B) Burada her zaman yaşlılar oturur.

C)  Beni yine aramazsan yandın demektir.

D) Kendi başarısının farkında olan bir kadındır.

7. Hayatının en tatlı heyecanı olacak bu yarışma.  

Emeklerinin karşılığını fazlasıyla alacaksın. Çok  

çalıştın, çabaladın. Geceni gündüzüne kattın. İnan, 

bu heyecanın sana geleceğin kapılarını açacak.

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden han-
gisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

8. Bir bilim, sanat ya da meslek dalıyla ilgili bir kavramı 
karşılayan sözcüklere “terim anlamlı sözcük” denir. 
Örneğin “Ekvator, Dünya’yı iki eşit parçaya böler.” 
cümlesindeki “ekvator” bir coğrafya terimidir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde te-
rim anlamlı sözcük yoktur?

A) Bu şiirde yarım uyak kullanılmıştır.

B) Hâkim, Suat’ın beraatine karar verdi.

C)  Olaya bir de bu açıdan bakmalısın.

D) Bitkilerin fotosentez yaptığını biliyor musun?

9. I. Davranışlarıyla beni oyuna getirdi.

II. Basit davranışlarıyla gözümden düştü.

III. Cesaretinin kırılmaması için elimden geleni yap-
tım.

IV. Bitkiler susuzluktan kurumuş, bitkileri zamanında 
sulamayı unutma.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?

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

10. I. Adam, dişçinin koltuğunda anestezi bile kabul 
etmiyor.

II. Son zamanlarda aralarının iyi olmadığının far-
kındayım.

III. Kişileştirme sanatı şiirde çokça kullanılmış.

IV. Çocuk, köşeyi dönerken annesi yemeği hazırla-
maya başladı.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde terim 
anlamlı sözcük kullanılmıştır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

I

II

III

IV



10 6. SINIF TÜRKÇE

SÖZCÜKTE ANLAM

EŞ ANLAMLI (ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER

Aynı kavram veya varlığı karşılayan sözcüklere  .........................................  sözcükler denir. Bu söz-
cüklerden biri genellikle farklı bir dilden dilimize girmişken diğeri Türkçedir. Eş anlamlı sözcükler, 
cümlede birbirleri ile yer değiştirdiklerinde cümlenin anlamında herhangi bir bozulma ya da değişiklik 
olmaz. Her sözcüğün eş anlamlısı yoktur.

Bir sözcüğün başka bir sözcükle eş anlamlı olabilmesi durumu bazen cümledeki anlamına göre 
değişiklik gösterebilir. “Bu kazak bana bol oldu.”cümlesinde “bol” sözcüğünün yerine “çok” sözcüğü 
getirilemez. Çünkü bol sözcüğü bu cümlede “geniş” anlamında kullanılmıştır. Bu nedenle “çok” söz-
cüğü burada “bol” sözcüğünün eş anlamlısı değildir.

Örnek:
• ad - isim • edebiyat - yazın  • rutubet - nem

• hekim - doktor • misafir - konuk  • mısra - dize

Bilgi Notu

Aynı cümlede eş anlamlı sözcüklerin kullanılması gereksiz sözcük kullanımı nedeniyle anlatım bo-
zukluğuna yol açar.

ZIT (KARŞIT) ANLAMLI SÖZCÜKLER

Birbirine karşıt kavram veya durumları karşılayan sözcüklere ............................... sözcükler denir. 
Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

Gündüz
Eski

Gece
Yeni

Bilgi Notu

Zıt anlamlılık ilişkisi genellikle nitelik veya nicelik bildiren sözcüklerde bulunur. Sözcüklerin karşıt 
anlamlı olabilmesi için her ikisinin de gerçek ya da mecaz anlamlı olması gerekir.

Zayıf Şişman Uzun Kısa
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Bilgi Notu

Bir sözcüğün olumsuzu, “-ma” ve “-sız” ekleriyle yapılır. Bir sözcüğün olumsuzu, o sözcüğün zıt 
anlamlısı değildir.

Örnek:

Sözcük Olumsuzu Zıt Anlamı

artmak artmamak azalmak

yararlı yararsız zararlı

binmek binmemek inmek

Örnek:
• iç - dış • ret - kabul • soğuk - sıcak • ileri - geri

• iyi - kötü • dost - düşman • kolay - zor • zengin - fakir

• var - yok • yanlış - doğru • cimri - cömert • ham - olgun 

EŞ SESLİ (SESTEŞ) SÖZCÜKLER

Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklere .................................. sözcükler denir.

Bu güzel sarı güllere  
ayrılık anlamının yüklenmesi 

garip değil mi?

Onun her sözüne güler, 
eğleniriz.

Bilgi Notu

Bazı sözcükler sesteş gibi göründüğü hâlde düzetme işaretinin (^) varlığı nedeniyle birbirinin sesteşi 
değildir.

• adem (yokluk)

 âdem (insan)

• adet (sayı)

 âdet (gelenek)

• hal (pazar)

 hâl (durum, vaziyet)



12 6. SINIF TÜRKÇE

SÖZCÜKTE ANLAM

Bilgi Notu

Eş seslilik ile çok anlamlılık birbirine karıştırılmamalıdır. Eş sesli sözcüklerde anlamsal açıdan her-
hangi bir ilgi, yakınlık yokken çok anlamlılıkta bir sözcüğün temel anlamına bağlı olarak ortaya çıkan 
bir anlam çoğalması söz konusudur. Eş seslilik ve çok anlamlılık TDK Güncel Türkçe Sözlük’te aşa-
ğıdaki gibi gösterilir:

1. isim Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyecek, 
nan, nanıaziz:

      "Odayı, tatlı, sıcak bir kızarmış ekmek kokusu bürümüş." - Yusuf Ziya Ortaç
2. isim, mecaz İnsanı geçindirecek iş, kazanç:
      "Biz iyi kötü tiyatroya bağlamışız ekmeğimizi." - Necati Cumalı
3. isim, halk ağzında Yemek, aş:
      "Ekmeği bizde yiyelim mi? Allah ne verdiyse." - Tarık Buğra
ekmek, -er (II)
1. -i Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak veya gömmek.
2. -i Toprağı ekip biçmek için kullanmak:
      "Ancak senede otuz dönüm ekebiliyor." - Memduh Şevket Esendal

MİLLİ MÜCADELE’NİN YÜZÜNCÜ YILI

1932

Ekmek

ekmek, -ği (I)

Sözlük Seç

ç ğ ı ö ş ü â î ü

Etkinlik - 07

Aşağıdaki sözcüklerin eş anlamlılarını cümle içinde kullanınız. 

Yel

a. b.

c. ç.

d.

Hasret Rehber

Çeşit Yurt

........................................

........................................ 

........................................

........................................ 

........................................

........................................ 

........................................

........................................ 

........................................

........................................ 
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SÖZCÜKTE ANLAM

Etkinlik - 08

1. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zıt (karşıt) anlamlı sözcüklerin altını çiziniz.

a. Güneşin doğuşu ve batışı bir mucize değil mi?

b. Tok olan insan, aç insanın derdini anlamaz.

c. Yazın sahile, kışın kayağa gidiyoruz.

ç. Gel zaman git zaman tüm işler yoluna girmiş.

d. Varlığı ile yokluğu belli olmayan insanlarla arkadaş-

lık etme.

e. Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

f. Oyuncak araba bir ileri bir geri giderken bozuldu.

g. Bazen güleyim mi ağlayayım mı bilemiyorum.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli (sesteş) sözcüklerin altını çizip eş seslilerinin anlam-
larını yazınız.

a.

b.

c.

ç.

d.

e.

f.

Dalgaları ufukları örten bir denizde küçük bir sal parçası üstünde fırtınaya mı tutulduk? 

...............................................................................................................................................................

Ağaç; iyice dal budak saldı, yemiş vermeye başladı.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Kaptan, kara görünce mutlu oldu.

................................................................................................................................................................

Odunları kırdı, sobaya attı.

................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Gözlerinden, kırları artan sakalına bir iki damla yaş düştü.

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın 

Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

Göldeki kazları avlamak yasak.

................................................................................................................................................................
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YABANCI DİLLERDEN ALINMIŞ SÖZCÜKLER 

TÜRKÇESİ VARKEN... (Benim Dilim Bana Yeter!)

Tamam

Okey Center

Merkez

Spontane

Kendiliğinden

Dejenere

Yozlaşmış

Agresif

Saldırgan

Branş

Kol

Kampüs

Yerleşke

 
Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan en önemli araçtır. Milletleri var eden ortak noktalardan 
biridir.
Aynı dili konuşan insanlar, birbirlerine hep bağlı olurlar. Bu nedenledir ki dil, bir milletin ortak ürünü-
dür.
Dilimize yabancı dillerden girmiş ve kullanılmakta olan sözcükler vardır. Bizler, dilimize henüz yer-
leşmemiş yabancı sözcüklerin Türkçelerini kullanmaya özen göstermeliyiz.

Etkinlik - 09

1. Aşağıda verilen yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını yazınız.

 

a. Absürt

b. Aidat

c. Biyografi

ç. Chat

d. Ekstra

2.  tanıtım gösterisi işlik andaç engel

Bu sözcüklerden uygun olanı aşağıda verilen cümlelerde geçen yabancı sözcüklerin yeri-
ne yazınız.

a. Sokağın girişi bariyerlerle ....................... kapatılmıştı.

b. Ne atölyem ....................... ne fırçam ne de paletim var.

c. Ajandasına ....................... haftalık yapması gerekenleri not alırdı.

ç. Yeni albümünün demosunu ................................ yarın yayınlayacakmış.
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1. Zaman, önemli bir kavramdır. Hayatınızı siz şekil-
lendirirsiniz. Bugün yaptığınız davranış ve seçimler, 
yarın için umut verici olmalıdır ki size fayda sağla-
yabilsin.

Bu metinde aşağıdaki sözcüklerden hangisinin 
eş anlamlısı yoktur?

A) Vakit B) Yaşam

C) Yarar D) Doğa

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı söz-
cükler bir arada kullanılmıştır?

A)  Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar var-
dır.

B) Zorlukları aşmanın tek yolu yeni girişimlerde bu-
lunmaktır.

C) Korkularını fırlat bir yere, korkusuzluğu doyasıya 
yaşa.

D) İnsan, sınırsız bir coşku duyduğu her şeyin üste-
sinden gelir.

3. “Geldiğin yerin bulutunu yanında taşırsan gittiğin 
yerin güneşini göreceksin.” 

Bu cümledeki altı çizili sözcükler arasındaki an-
lam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisinde var-
dır?

A) Çocukken de hayal kurmayı pek sevmezdi.

B)  Bu karanlık günlerin elbet aydınlığı olacak.

C) Soğuk, iliklerimize kadar işledi, dışarıda çok do-
laşmışız.

D) O yıllarda tatlı tatsız birçok anı biriktirdim içimde.

4. Mutluluğun sırrı, özgürlüktür. Barış içerisinde yaşa-
yan her toplum mutluluğun sırrına ermiştir. Özgür-
lükten mahrum bırakılan toplumlar, esaretin yükünü 
çok ağır çekerler.

Aşağıdakilerden hangisi bu metindeki altı çizili 
sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı de-
ğildir?

A) Yoksun B) Sulh

C) Hapishane D) Hürriyet

5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisi anlam iliş-
kisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Vecize - Özdeyiş B) Olanak - İmkân

C) Hastalık - Sağlık D) Gereksinim - İhtiyaç

6. Yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşme-
miş sözcüklerin Türkçesini kullanmalıyız.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu uyarı dik-
kate alınmamıştır?

A) Marmaris’te aldığımız evin onarımına çok para 
harcadık.

B) Ne dedim ki bana böyle kızıyorsun?

C) Bu sayfadaki on üçüncü soruyu çözemedim.

D)  O esnada orkestranın başlaması nedeniyle ko-
nuşulanları anlayamadım.

02
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TEST 02

7. Hayat ne biriktirir bizim için? Kırık dökük anlar, ya-

şanmışlıklar, olmamışlıklar, bir çocukluk anısına te-
ğellenmiş hüzünler, bekleyişler, ayrılıklar, kırlar, 

kentler, köyler, yollar, gün doğumları, biraz keder, 

biraz da neşeyle çatılmış evler... Hayat bizim için 
saklamaya hazır olduklarımızı ince ince işler ve bizi 
biz edecekleri biriktirir.

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden han-
gisinin eş seslisi yoktur?

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

8. Bir sözcüğün mecaz anlamlısı onun eş seslisi de-
ğildir.

Böyle arı bir akarsu-
yun kaldığını görmek 

bizleri mutlu etti.
Arılar ölürse insanlar da ölür.

Böyle doğru bir in-
sanla karşılaştığı için 
şanslı hissediyordu.

Bunları sana şimdiden söy-
lemek daha doğrudur?

Yüzünü bana doğru 
çevirdi.

Davranışıyla gerçek yüzünü 
gösterdi.

Yaz ayı yaklaşıyor. Yarım kalan hikâyeyi yazdı.

Buna göre tabloda verilen cümlelerde yer alan 
altı çizili sözcüklerden hangileri birbirinin eş 
seslisi değildir?

A) arı - yaz B) doğru - yüz

C) yaz - yüz D) arı - yüz

9. “Sahilden bir sürü taş toplamış.”

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çi-
zili sözcüğün sesteşi bulunmaktadır?

A) Bahçedeki iri taşları kenara ayırdım.

B) Biz küçükken taşlar bile oyuncağımızdı.

C)  Vazoya su dökerken taştı.

D) Pirincin taşlarını ayıkladım.

10.  
Niçin kondun a bülbül dalımdaki asmaya
Ben yârimden ayrılmam götürseler asmaya

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki an-
lam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Koca bir gölge altı asır

Belki ondan daha ağır

B)  Kalem böyle çalınmıştır yazıma

 Yazım kışıma uymaz, kışım yazıma

C) Beni bir dağda buldular

 Alıp götürdüler

D) Ne giden son gemidir bu

 Hicranlı hayatın ne de son matemidir bu

11. Aşağıdaki tabloda yabancı sözcükler Türkçe karşı-
lıklarıyla eşleştirilecektir.

Yabancı Sözcük Türkçe Karşılığı

1. Mesaj

2. Doküman

3. Step

4. Part-time

a. Kâğıt

b. Bozkır

c. Yarı zamanlı

ç. İleti

  

Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
yanlıştır?

A) 1 - ç B) 2 - a

C) 3 - b D) 4 - c

12. Arkadaşlarına karşı objektif davranması onu antipa-
tik bir kişi hâline getirdi. Çünkü böyle insanlar top-
lumda sevimsiz karşılanırlar.

Bu cümlede altı çizili sözcüklerden kaç tanesi 
yabancı dillerden alınmış ve dilimize henüz yer-
leşmemiştir?

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

I

II

III

IV
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SÖZCÜKTE ANLAM

SOMUT ANLAMLI SÖZCÜKLER

Beş duyu organıyla algılanabilen varlıkları karşılayan sözcükler ......................... anlamlı sözcüklerdir.

Silgi OdunMasa Işık

Örnek:  
• Ses, acı, tatlı, rüzgâr, oda vb.   

SOYUT ANLAMLI SÖZCÜKLER

Duygu organlarıyla algılanamayan duygu, düşünce ve kavramları kar-
şılayan sözcükler .................. anlamlı sözcüklerdir.

Örnek:
• rüya

• fikir

• dostluk

• sevgi

• .........................

• .........................

• çaba
• dert
• inanç
• vicdan

• .........................

• .........................

Bilgi Notu

Sözcükler tek başlarına somut veya soyut anlamlı görünebilir. Doğru olan sözcüğü cümle içerisinde 
değerlendirmektir.

Örnek:
• Hava çok soğuk.
     somut anlam

• Onun çok asil bir havası vardı.
            soyut anlam

h İlk cümlede “hava” meteoroloji ile ilgi-
li olayların bütünü olarak kullanıldığı için 
somut anlamlıdır. İkinci cümlede ise du-
rum belirten özellik olarak kullanıldığı için 
soyut anlam kazanmıştır.

Örnek:
• Farenin yüreği deneyde kullanıldı.

• Bu iş yürek ister.

h İlk cümlede “yürek”, ............ demektir. 
Yani somut anlamlı bir sözcüktür. İkinci 
cümlede ise yürek ................., anlamın-
da kullanıldığı için soyut anlam kazan-
mıştır.
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Etkinlik - 10

Aşağıdaki tabloda geçen cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin somut anlamda mı so-
yut anlamda mı kullanıldıklarını belirleyiniz.

Sözcükler Somut Soyut

a. Bebek öyle tatlıydı ki...

b. Ormanlar dünyanın akciğeridir.

c. Öfke, kontrol edilmezse yıkımlara neden olur.

ç. Aydınlık bir gelecek bizi bekliyor.

d. Sonunda tepenin ardındaki yoldan gitmeye karar verdi.

e. İçi boş düşünceler etkisizdir.

f. Ağacın gölgesinde dinlendik.

Genel Anlamlı Sözcükler

Birden çok varlığı veya kavramı karşılayacak anlama sahip sözcükler ............................. 
.......................... sözcüklerdir. Başka bir deyişle bir sözcük, bir türün tamamı için kullanıldığında ge-
nel anlamlı olur. Genel anlamlı sözcükler, söyleyişte tekil olmasına rağmen aynı türdeki bütün var-
lıkları ifade eder.

Örnek:
• Cümle - sözcük - hece - harf ¡ Burada sözcükler genelden özele doğru sıralanmıştır.

Örnek:
• “Tilki kurnaz bir hayvandır.”

 h Bu cümlede bütün tilkiler kastedildiği için “tilki” sözcüğü genel anlamda kullanılmıştır.

Özel Anlamlı Sözcükler 
Bir varlığı veya kavramı karşılayacak anlama sahip sözcükler .............................. sözcüklerdir. Özel 
anlamlı sözcüklerin anlam sınırı, genel anlamlı sözcüklere göre daha dardır.

Örnek:
• Harf - hece - sözcük - cümle ¡ Burada sözcükler özelden genele doğru sıralanmıştır. 

Örnek:
• “Tilki kümesteki tavuklara saldırmış”

 h Bu cümlede kümesteki tavuklara saldıran tilki kastedildiği için “tilki” sözcüğü özel anlamda 
kullanılmıştır.
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SÖZCÜKTE ANLAM

Bilgi Notu

Sözcüklerin genel veya özel anlamlı oluşları kullanıldıkları cümlelere göre değişir.

Bilgi Notu

Sözcükler genelden özele veya özelden genele doğru sıralanırken sözcüklerin ilişkisi birbirine göre 
değişir.

Örnek:

Hayvan

Canlı varlık

Balık

Hamsi

Genelden
özele

(Kapsam daralır.)

Varlık

Özelden
genele

(Kapsam genişler.)

 h Yukarıda verilen sıralamada “hayvan” sözcüğü “balık” sözcüğüne göre genel anlamlıyken 
“canlı varlık” sözüne göre özel anlamlıdır.

Etkinlik - 11

“Türkçe - Ders - “-li” Eki - Dil Bilgisi - Yapım Eki”  sözcüklerini genelden özele ve özelden ge-
nele olacak şekilde sıralayınız.

Genelden Özele

1

2

3

4

5

Özelden Genele

1

2

3

4

5
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03
1. Aşağıdaki tabloda soyut ve somut anlamlı sözcükler 

yazılırken bir hata yapılmıştır.

Somut Anlamlı Sözcükler Soyut Anlamlı Sözcükler

1. Işık

2. Masa

3. Rüya

4. Güneş

a. Rüzgâr

b. Sevgi

c. Özgürlük

ç. Şans

Buna göre tablodaki sözcüklerden hangilerinin 
yeri değiştirilirse tablo doğru olur?

A) 1 - ç B) 2 - b

C) 3 - a D) 4 - c

2. Somut anlamlı sözcükler 
en az bir duyu organımız-
la algıladığımız varlıkları 
karşılar. Örneğin “Bu çay 
çok sıcak.” cümlesinde 
“sıcak” sözcüğü, tatma ve 
dokunma duyusuyla algı-
lanabildiği için somuttur.

Buna göre altı çizili sözcüklerden hangisi somut 
anlamlı değildir?

A) Köydeki evleri koca koca taşlardan yapılmıştı.

B) Tiz bir sesle hepimiz yerimizden kalktık.

C) İnsanlar aniden meydana yöneldi.

D)  Öğretmenimiz Gözde’nin bize çok iyiliği dokun-
muştur.

3. Duyu organlarıyla algılanamayan sözcüklere “soyut 
anlamlı sözcükler” denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı 
birden fazla sözcük kullanılmıştır?

A) Masanın üstünde kalemi kalmış.

B)  Sevgi, umut veren bir duygudur.

C) Soğuk su içince boğazım ağrıdı.

D) Bahçedeki ağaç çiçek açmıştı bu sabah.

4. • Aydınlık bir gelecek yetişiyor.
 I

• Sert davranışları hepimizi üzdü.
 II

• Denizi olan bir şehirde yaşamak isterdim.
 III

• Ayağı taşa takılıp düştü.
 IV

Bu cümlelerde geçen numaralanmış sözcüklerle 
ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)  I. sözcük somuttur.

B) II. sözcük soyuttur.

C) III. sözcük somuttur.

D) IV. sözcük somuttur.

5. 
Somut Anlamlı Sözcükler Soyut Anlamlı Sözcükler

• Hava

• Düşünce

• Bilinç

• Ekşi

• Cesaret

• Koku

• Sevinç

• Merak

Yukarıdaki tabloda kaç sözcük yanlış yerdedir?

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

6. Varlığı duyu organlarından herhangi biriyle algıla-
nabilen sözcüklere “somut anlamlı sözcükler” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer 
alan sözcük somut anlamlı değildir?

A) Bu rüzgâr, bu gemi ve içindekileri nerelere götür-
mez.

B)  Onun elektriği şimdiden öbürkülerden farklıydı.

C) Tophane’nin yukarı mahallelerinin birinde ahşap-
tan bir yapıda oturuyordu.

D) Ağacın gölgesine serinlemek için oturmuştu.


