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Gerçek Anlam:  Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamına ya da bu anlama bağlı olarak kullanılan anlam-
larına gerçek anlam denir. Örneğin “Annem kuruyan çamaşırları topladı.” cümlesinde “kuru” sözcüğü “suyu, 
nemi olmayan” anlamında kullanıldığı için gerçek anlamlıdır. 

Mecaz Anlam: Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazanmış olduğu anlamdır. Ör-
neğin “Çocuklarının üzerine düşer ve onların bir dediğini iki etmezdi.” cümlesinde “düşmek” sözcüğü “bir 
kimseyle çok ilgilenmek” anlamında kullanıldığı için mecaz anlamlıdır. 

Terim Anlam: Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan 
sözcüklerdir. Örneğin “On altı sayısı kök dışına dört olarak çıkar.” cümlesinde “kök” sözcüğü matematik 
terimi olarak kullanılmıştır. 

ÖRNEK SORU

I.  Bu sözü duyunca gözlerimdeki perde kalkıverdi.

II.  Durmadan pencere kapatıyor, perde çekiyorum.

III.  Babamın gözlerine perde indiği için hastanedeyiz. 

Numaralanmış cümlelerdeki “perde” sözcüğünün anlam özellikleri aşağıdakilerin hangi-
sinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Mecaz – Gerçek – Terim      B) Mecaz – Gerçek – Gerçek 

C) Terim – Gerçek – Terim        D) Gerçek – Terim – Mecaz

ÇÖZÜM: 

Numaralanmış cümleleri incelediğimizde “perde” sözcüğü I. cümlede “doğruyu görmeye engel olan 
şey” anlamında olduğu için mecaz, II. cümlede “görüşü, ışığı engellemek için pencerenin önüne 
gerilen örtü” anlamında olduğu için gerçek, III. cümlede ise tıp biliminde “katarakt” anlamında kul-
lanıldığı için terim anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili kelimelerin hangi anlamda kullanıldıklarını () ile işaretleyerek 
belirtelim.

GERÇEK MECAZ SORULAR

1) Konuklarına çok ince davranan bu bayanı herkes takdir etti. 

2) Yemeği odun ateşinde pişirdik. 

3) Üstündeki basit elbise onu sıradan bir insan gibi gösterdi. 

4) Çocukların parkta oynadığı oyun görülmeye değerdi. 

5) Vapura geç kaldığımız için biletlerimiz yanmış. 

6) Boş evi temizlemek daha kolaydır. 

7) Bilgi yönünden zayıf olduğu için sorulara cevap veremedi. 

SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK / MECAZ / TERİM ANLAM
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TESTK.A.
1. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına “gerçek anlam”, gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazan-

dığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tüm sözcükler gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Annesinin yalnız onunla değil hiç kimseyle bir köprüsü yoktu.

B)  Gözleri yan aralık, her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor.

C) Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk’tür.

D) İzlediğimiz dizideki ünlü oyuncuları çok görmek istermiş. 

2. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklere 
terim anlamlı sözcük denir. Örneğin “Hakemin penaltı kararı konuşuluyor.” cümlesinde “penaltı” söz-
cüğü futbol terimi olarak kullanılmıştır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük yoktur?

A) Babamın iyileşmesi için iki serum yemesi gerekiyormuş. 

B) Duruşmada verilen karara itiraz etmek istedik. 

C) Sonucu ne olursa olsun emeğimizin karşılığını alacağız. 

D) Ezberlediği replikleri heyecanlanıp unuttuğu için kendini kötü hissediyor.

3. I. Eşsiz hafızası sönüyor, sağduyusu kararıyordu.

II.  Fahri'nin gözlerinde karanlık bir ifade var.

III.  Daha fazla amcamın gölgesinde yaşayamazdık. 

IV.  Eline geçen paranın çoğu da İstanbul'da çoluğa çocuğa gidiyor.

Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış 
verilmiştir?

A) Böyle duru bir mantık karşısında akan sular duruyordu. (Mecaz anlam)

B) Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar. (Gerçek anlam)

C) Hayat pahalandıkça işçi gündeliklerine yeni zam istekleri gelecek. (Terim anlam)

D) Bu teklif sadece senin için değil, bizim için de oldukça çekiciydi. (Mecaz anlam)

5. Henüz on adım (I)atmamıştı ki geri dönüp balonlara bakmak istediğinde gözlerine inanamadı. Balon-
lar her nasılsa adamın elinden kurtulmuş ve yolun kenarındaki (II)büyük ağacın dallarına (III)takılıp 
kalmıştı. Çocuk, gördüğü (IV)manzara karşısında donup kalmıştı ağaçtaki balonlara bakarken balon-
cu seslendi.

Bu parçada numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamının dışında kulla-
nılmıştır?

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

SÖZCÜKTE ANLAM
GERÇEK / MECAZ / TERİM ANLAM 01
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Sözcüklerin anlam genişlemesi yoluyla yeni anlamlar kazanması ve birden çok anlamda kullanılmasıdır. 
Örneğin “durmak” sözcüğü “işlemez olmak”,  “hareketsiz durumda olmak”,  “dinmek, kesilmek” gibi 15 farklı 
anlama sahiptir. 

ÖRNEK SORU

I. Ağaçları kestiği için ceza yemişti. 

II. Kızartma yapmak için patatesleri kesti. 

III. Geceleri tırnak kesmek uğursuz sayılırdı.

IV. Bu ilaç baş ağrısını hemen keser. 

“Kesmek” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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

ÇÖZÜM: 

Numaralanmış cümleler incelendiğinde “kesmek” sözcüğü I. cümlede “dibinden ayırmak”, II. cüm-
lede “düzgün parçalara ayırmak”, III. cümlede “ucunu almak”, IV. cümlede ise “son vermek, gider-
mek” anlamında kullanıldığı için cevap D seçeneğidir. 

1. Aşağıda “çıkmak” sözcüğünün anlamları ve cümle içindeki kullanımları verilmiştir. Anlamlar ile 
cümleleri eşleştiriniz. 
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ÜST ŞABLON
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1. Aşağıda “çıkmak” sözcüğünün anlamları ve cümle içindeki kullanımları verilmiştir. Anlamlar ile
cümleleri eşleştiriniz.

1. Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak

2. Bir durumla ilgili niteliklerini yitirmek

3. Yetişecek ölçüde olmak

4. İçeriden dışarıya varmak, gitmek

5. Bulunduğu yeri bırakıp başka yere geçmek, taşınmak, ayrılmak

6. Yapılmak, yürümek

7. Elde edilmek, sağlanmak

a) Ortalık ağarırken bir arkadaşımla yorgun adımlarla konaktan çıktık.

b)  Yeni evimizden çıkıp eski evimize taşındık.

c) Bulunduğumuz şirkette işler kolay çıkmaz, dedi.

d) Bu mülakatımızdan esaslı bir netice çıkmadı.

e) Terzinin elindeki kumaştan ancak bir takım elbise çıkar.

f) Çok sonra, çocukluktan çıkıp kocaman adam olduktan sonra oldu.

g) Çiçeği burnunda subay çıkar çıkmaz ben size bir emir eri bulurum. 
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g) Çiçeği burnunda subay çıkar çıkmaz ben size bir emir eri bulurum. 

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

SÖZCÜKTE ANLAM
ÇOK ANLAMLILIK
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TESTK.A.
1.  Paralar suyunu çekti, tüm varlık da olduğu gibi Ali’ye geçti. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’geçmek’’ sözcüğü bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Evinin önünden geçen yolcu trenleri üzerine yazdığı öyküleri paylaştı bizimle.

B) Bu kararı verdiğine göre zor günler artık geçti, kimse merak etmesin.

C) Bu kötü ve yorucu hastalık genetik olarak bizim çocuklarımıza da geçti.

D) Uzun yola çıkarken eski arabam yine çok iyi bir bakımdan geçti.

2. Mutluluğa, bolluğa alışmayacak; bunları olağan görmeyecek insan yoktur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün cümledeki anlamını karşılayan bir 
sözcük kullanılmıştır?

A) Öğrencilerimizden bazıları yaşının çok üstünde bir öz güvene sahipler.

B) Saat tam dokuz olunca duvardaki sazını alıp bir müzik ziyafeti verdi bize. 

C) Beklediğimizin aksine yaşananları oldukça olgun bir şekilde karşıladı.

D) Büyük dükkânlar açılınca göreceğim ben sizi bakalım nasıl para kazanacaksınız.

3. Herkesin yazış tarzına, Türkçeyi kullanış biçimine saygılıyım ama ben asla bunu yapmam. Romanımı 
okurken hiçbir okuyucunun elinde sözlükle kelime anlamları ile boş yere uğraşmasını istemem.  Be-
nim yazdığım her satır, ülkenin tüm kesimleri tarafından kolayca anlaşılsın isterim.  Sadece üniversite 
öğrencilerinde değil ortaokul öğrencilerinin bile ellerinde kitabımı görmek beni çok mutlu eder.

Aşağıdakilerin hangisi bu metindeki sözcük veya söz gruplarından herhangi birinin anla-
mı değildir?

A) Üslup                 B) Katiyen                 C) Zaman kaybetme         D) Beğeni 

4. “Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koymak” anlamında kullanılmıştır?

A) Acaba eldivenlerimi nerede bıraktım?

B) Mermer masaya bir yirmi beşlik bıraktı.

C) Bırak, burasını benim defterimden okuyayım.

D) Paranın bir kısmını bırakırsan rahat edersin.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kazandığı anlam yay ayraç içinde yan-
lış verilmiştir?

A) Yüreğinin acısını duyuyordu; sıkıntı basmış, terlemeye başlamıştı. (Bir şeyin etkisinde kalıp eziklik, 
üzüntü ve ağırlık duymak)

B) Bu yılki soğuklar hayvanları kıracak gibi duruyor. (Öldürmek, yok olmasına neden olmak)

C) Böyle görünmesini öğretmişler, sağlam bir terbiye almış. (Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri ka-
zandırmak)

D) Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim. (Yakışır, yaraşır)

02
SÖZCÜKTE ANLAM
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Eş Anlamlı Sözcükler:  Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcük denir. 
Örneğin “yapıt – eser, talebe – öğrenci” sözcükleri arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler:  Zıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere 
karşıt (zıt) anlamlı sözcük denir. Örneğin “ince – kalın, güzel – çirkin” sözcükleri arasında karşıt anlamlılık 
ilişkisi vardır. Ayrıca bir kelimenin olumsuzu onun zıddı olmaz. Örneğin “ağlamak” kelimesinin zıddı “gül-
mek”tir, olumsuzu ise “ağlamamak”tır.

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler:  Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Örneğin “yüz” sözcüğü hem 
rakam olan yüz hem surat olan yüz anlamlarını karşıladığı için sesteş bir sözcüktür. Ayrıca düzeltme işa-
reti (^) alan bazı sözcükler aynı gibi gözükse de sesteş olarak kabul edilmez. Örneğin “adem (yokluk)” ile 
“âdem (insan)” sözcükleri aynı gibi görünse de sesteş kabul edilmez.

• Çocuğumuza her türlü imkânı sunmak istiyoruz. 

• Öğretmenimize değerli bir hediye aldık. 

• Hafıza kuvvetlendirme yöntemlerini denemek gerekir.

• Dağın zirvesindeki görüntü için çok çalıştık. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş an-
lamlısı olarak kullanılamaz?

A) Armağan  B) Yükseklik            C) Bellek           D) Olanak

ÇÖZÜM: 

Verilen cümleler incelendiğinde “imkân” sözcüğünün eş anlamlısı D şıkkındaki “olanak”,  “hediye” 
sözcüğünün eş anlamlısı A şıkkındaki “armağan”,  “hafıza” sözcüğünün eş anlamlısı ise C şıkkındaki 
“bellek” sözcüğüdür. Fakat “zirve” sözcüğünün eş anlamlısı B şıkkındaki “yükseklik” değil, “doruk” 
sözcüğüdür. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 

ÖRNEK SORU
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SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ (EŞ SESLİ – ZIT – EŞ ANLAM)

Eş Anlamlı Sözcükler: Yazılışları farklı, anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcük denir.
Örneğin “yapıt – eser, talebe – öğrenci” sözcükleri arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: Zıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere 
karşıt (zıt) anlamlı sözcük denir. Örneğin “ince – kalın, güzel – çirkin” sözcükleri arasında karşıt anlamlılık 
ilişkisi vardır. Ayrıca bir kelimenin olumsuzu onun zıddı olmaz. Örneğin “ağlamak” kelimesinin zıddı “gül-
mek”tir, olumsuzu ise “ağlamamak”tır.

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler: Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklerdir. Örneğin “yüz” sözcüğü hem 
rakam olan yüz hem surat olan yüz hem de yüzmek eylemlerini karşıladığı için sesteş bir sözcüktür. Ayrıca 
düzeltme işareti (^) alan bazı sözcükler aynı gibi gözükse de sesteş olarak kabul edilmez. Örneğin “adem 
(yokluk)” ile “âdem (insan)” sözcükleri aynı gibi görünse de sesteş kabul edilmez.

SORU: 

• Çocuğumuza her türlü imkânı sunmak istiyoruz.

• Öğretmenimize değerli bir hediye aldık. 

• Hafıza kuvvetlendirme yöntemlerini denemek gerekir.

• Dağın zirvesindeki görüntü için çok çalıştık.

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı 
olarak kullanılamaz?

A) Armağan B) Yükseklik C) Bellek D) Olanak

ÇÖZÜM: Verilen cümleler incelendiğinde “imkân” sözcüğünün eş anlamlısı D şıkkındaki “olanak”,  “hedi-
ye” sözcüğünün eş anlamlısı A şıkkındaki “armağan”,  “hafıza” sözcüğünün eş anlamlısı ise C şıkkındaki 
“bellek” sözcüğüdür. Fakat “zirve” sözcüğünün eş anlamlısı B şıkkındaki “yükseklik” değil, “doruk” sözcü-
ğüdür. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. 

ÜST ŞABLON

C) SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ (EŞ SESLİ – ZIT – EŞ ANLAM)

Eş Anlamlı Sözcükler: Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcük denir. Ör-
neğin “yapıt – eser, talebe – öğrenci” sözcükleri arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 

Karşıt (Zıt) Anlamlı Sözcükler: Zıt kavramları karşılayan, birbirleriyle çelişen anlamlar içeren sözcüklere kar-
şıt (zıt) anlamlı sözcük denir. Örneğin “ince – kalın, güzel – çirkin” sözcükleri arasında karşıt anlamlılık ilişkisi 
vardır. Ayrıca bir kelimenin olumsuzu onun zıddı olmaz. Örneğin “ağlamak” kelimesinin zıddı “gülmek”tir, 
olumsuzu ise “ağlamamak”tır.

Eş sesli (Sesteş) Sözcükler: Yazılışları aynı anlamları farklı olan sözcüklerdir. Örneğin “yüz” sözcüğü hem ra-
kam olan yüz hem surat olan yüz hem de yüzmek eylemlerini karşıladığı için sesteş bir sözcüktür. Ayrıca dü-
zeltme işareti (^) alan bazı sözcükler aynı gibi gözükse de sesteş olarak kabul edilmez. Örneğin “adem (yok-
luk)” ile “âdem (insan)” sözcükleri aynı gibi görünse de sesteş kabul edilmez.

SORU: 

• Çocuğumuza her türlü imkânı sunmak istiyoruz. 

• Öğretmenimize değerli bir hediye aldık. 

• Hafıza kuvvetlendirme yöntemlerini denemek gerekir.

• Dağın zirvesindeki görüntü için çok çalıştık. 

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden herhangi birinin eş anlamlısı 
olarak kullanılamaz?
A) Armağan B) Yükseklik C) Bellek D) Olanak

ÇÖZÜM: Verilen cümleler incelendiğinde “imkân” sözcüğünün eş anlamlısı D şıkkındaki “olanak”, “hediye” söz-
cüğünün eş anlamlısı A şıkkındaki “armağan”, “hafıza” sözcüğünün eş anlamlısı ise C şıkkındaki “bellek” söz-
cüğüdür. Fakat “zirve” sözcüğünün eş anlamlısı B şıkkındaki “yükseklik” değil, “doruk” sözcüğüdür. Dolayısıyla 
cevap B seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki kelimelerin zıt (karşıt) anlamlarını noktalı yerlere yazalım.

1 -  İyi ............................................................... ............ 6 -  Yavaş .....................................................................

2 -  Siyah ..................................................................... 7 -  Hafif ......................................................................

3 -  Temiz .................................................................... 8 -  Dar ........................................................................

4 -  Yaşlı ....................................................................... 9 -  Gelmek ..............................................................

5 -  Güzel ..................................................................... 10- Pahalı .................................................................

2. Aşağıdaki sesteş (eş sesli) sözcükleri farklı anlamlara gelecek şekilde cümle içinde kullanalım.

Ben

Ben

Oy

Oy

Düş

Düş
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TESTK.A.
1. Mazluma yöneldi tarihin seyri 

Namertlerden bıktı usandı gayrı

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de vardır?

A) Basamakları hızlı yükseldiği için eve erken çıktı. 

B) Zafer elde edebilmek için muzaffer bir karakter olmalı. 

C) Akıllı uslu çocuklar için uygun ortam ayarlanmalı. 

D) Vatanı savunmak adına tüm şehirlerden destek yağdı. 

2. Balığın mekânı su ile taştır
                                        I          II

Onun ötesini anlamak güçtür
                         III                          IV

Bu dizelerdeki numaralanmış altı çizili sözcüklerden hangisi eş seslidir?

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

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır?

A) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak 

 Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin

B) Atatürk’üm eğilmiş vatan haritasına

    Görmedim tunç yüzünde böylesine geceler

C) Ardından ölüme düşen başın

    İki kardeş bakakalmış şaşkın.

D) Dünyada sevilmiş ve seven nafile bekler;

    Bilmez ki giden sevgililer dönmeyecekler.

4. Neden böyle düşman görünürsünüz

Yıllar yılı dost bildiğim aynalar.

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisinin benzeri aşağıdakilerin han-
gisinde yoktur?

A) Büyük iyiliklerde bulunmak mı yoksa büyük kötülükleri engellemek mi?

B) Çok az bir farkla rakibini geçti ve birinci oldu ünlü atlet. 

C) Ortamdaki soğuk havayı sıcak bir çayla gidermeye çalıştı. 

D) Kuru ağaçların canlı bir hâle gelmesi için elimizden geleni yapalım. 

03
SÖZCÜKTE ANLAM
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Nicel Anlam:  Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere 
nicel anlamlı sözcükler denir. Örneğin “Geniş odaları olan bu evi çok beğendik.” cümlesindeki  “geniş” söz-
cüğü nicel anlamda kullanılmıştır.

Nitel Anlam:  Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği 
ifade eden sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir. Örneğin “Yaptığı güzel yemeklerden tatma fırsatımız 
oldu.” cümlesinde “güzel” sözcüğü nitel anlamda kullanılmıştır.

Somut Anlam: Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcükler so-
mut anlamlıdır. Örneğin “masa, ekşi, elma, telefon, gürültü, su, çiçek…” gibi sözcükler somut anlamlıdır.

Soyut Anlam:  Beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıkları, kavramları karşılayan sözcükler soyut 
anlamlıdır. Örneğin “üzüntü, korku, merak, aşk, mutluluk…” gibi sözcükler soyut anlamlıdır.

Genel – Özel Anlam:  Bir sözcük, bir türün tamamı için kullanılıyorsa genel anlama, o türün yalnızca bir 
ya da birkaçı için kullanılıyorsa özel anlama sahiptir. Cümlede önce geneli kapsayan sözcük sonra da özeli 
içeren sözcük kullanılırsa genelden özele doğru bir sıralama yapılmış olur. Örneğin “şehir – Sakarya” söz-
cüklerinde olduğu gibi. Fakat önce özeli içeren sözcük söylenir de daha sonra geneli kapsayan sözcük 
söylenirse özelden genele doğru bir sıralama yapılmış olur. Örneğin “Sakarya – şehir” sözcüklerinde oldu-
ğu gibi. 

I.  Köpek, sadık olma özelliğiyle bilinir. (Genel anlam)

II.  Bugün aldığımız acı haber ile yıkıldık. (Somut anlam)

III.  Okula yakın olacak şekilde bir ev tutalım. (Nicel anlam) 

IV.  Geniş düşüncelerle ancak ilerlemek mümkün olacaktır. (Nitel anlam) 

Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün anlam özelliği yay ayraç içinde 
yanlış verilmiştir?

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

ÇÖZÜM: 

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler incelendiğinde I, III ve IV numaralı cümlelerdeki altı çi-
zili sözcüklerin anlam özelliği doğrudur. Fakat II numaralı cümledeki “acı” sözcüğü gerçek anlamından 
uzaklaşarak mecaz anlam kazanmış ve somut anlam değil, soyut anlam özelliği göstermiştir. Dolayısıyla 
cevap B seçeneğidir. 

ÖRNEK SORU

1. Aşağıda verilen sözcüklerden somut anlamlı olanlara (✓), soyut anlamlı olanlara (✘) işareti ko-
yalım.
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SOMUT/SOYUT – NİCEL/NİTEL – GENEL/ÖZEL ANLAM

Nicel Anlam: Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere ni-
cel anlamlı sözcükler denir. Örneğin “Geniş odaları olan bu evi çok beğendik.” cümlesindeki  “geniş” sözcü-
ğü nicel anlamda kullanılmıştır.

Nitel Anlam: Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği 
ifade eden sözcüklere nitel anlamlı sözcükler denir. Örneğin “Yaptığı güzel yemeklerden tatma fırsatımız 
oldu.” cümlesinde “güzel” sözcüğü nitel anlamda kullanılmıştır.

Somut Anlam: Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcükler so-
mut anlamlıdır. Örneğin “masa, ekşi, elma, telefon, gürültü, su, çiçek…” gibi sözcükler somut anlamlıdır.

Soyut Anlam:  Beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıkları, kavramları karşılayan sözcükler soyut 
anlamlıdır. Örneğin “üzüntü, korku, merak, aşk, mutluluk…” gibi sözcükler soyut anlamlıdır.

Genel – Özel Anlam: Bir sözcük, bir türün tamamı için kullanılıyorsa genel anlama, o türün yalnızca bir 
ya da birkaçı için kullanılıyorsa özel anlama sahiptir. Cümlede önce geneli kapsayan sözcük sonra da özeli 
içeren sözcük kullanılırsa genelden özele doğru bir sıralama yapılmış olur. Örneğin “şehir – Sakarya” söz-
cüklerinde olduğu gibi. Fakat önce özeli içeren sözcük söylenir de daha sonra geneli kapsayan sözcük 
söylenirse özelden genele doğru bir sıralama yapılmış olur. Örneğin “Sakarya – şehir” sözcüklerinde oldu-
ğu gibi. 

SORU: 

I. Köpek, sadık olma özelliğiyle bilinir. (Genel anlam)

II. Bugün aldığımız acı haber ile yıkıldık. (Somut anlam)

III.  Okula yakın olacak şekilde bir ev tutalım. (Nicel anlam) 

IV.  Geniş düşüncelerle ancak ilerlemek mümkün olacaktır. (Nitel anlam) 

Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün anlam özelliği yay ayraç içinde yan-
lış verilmiştir?

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

ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler incelendiğinde I, III ve IV numaralı cümlelerdeki 
altı çizili sözcüklerin anlam özelliği doğrudur. Fakat II numaralı cümledeki “acı” sözcüğü gerçek anlamın-
dan uzaklaşarak mecaz anlam kazanmış ve somut anlam değil, soyut anlam özelliği göstermiştir. Dolayı-
sıyla cevap B seçeneğidir. 

1. Aşağıda verilen sözcüklerden somut anlamlı olanlara (✓), soyut anlamlı olanlara (✘) işareti ko-
yalım.

ÜST ŞABLON

D) SOMUT/SOYUT – NİCEL/NİTEL – GENEL/ÖZEL ANLAM 

Nicel Anlam: Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere nicel 
anlamlı sözcükler denir. Örneğin “Geniş odaları olan bu evi çok beğendik.” cümlesindeki “geniş” sözcüğü nicel 
anlamda kullanılmıştır.

Nitel Anlam: Varlıkların nasıl olduğunu, niteliğini gösteren; sayılamayan, ölçülemeyen bir değeri, özelliği ifa-
de eden sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir. Örneğin “Yaptığı güzel yemeklerden tatma fırsatımız oldu.”
cümlesinde “güzel” sözcüğü nitel anlamda kullanılmıştır.

Somut Anlam: Beş duyu organımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz varlıkları karşılayan sözcükler somut 
anlamlıdır. Örneğin “masa, ekşi, elma, telefon, gürültü, su, çiçek…” gibi sözcükler somut anlamlıdır.

Soyut Anlam:  Beş duyu organımızla algılayamadığımız varlıkları, kavramları karşılayan sözcükler soyut an-
lamlıdır. Örneğin “üzüntü, korku, merak, aşk, mutluluk…” gibi sözcükler soyut anlamlıdır.

Genel – Özel Anlam: Bir sözcük bir türün tamamı için kullanılıyorsa genel anlama, o türün yalnızca bir ya da 
birkaçı için kullanılıyorsa özel anlama sahiptir. Cümlede önce geneli kapsayan sözcük sonra da özeli içeren 
sözcük kullanılırsa genelden özele doğru bir sıralama yapılmış olur. Örneğin “şehir – Sakarya” sözcüklerinde ol-
duğu gibi. Fakat önce özeli içeren sözcük söylenir de daha sonra geneli kapsayan sözcük söylenirse özelden 
genele doğru bir sıralama yapılmış olur. Örneğin “Sakarya – şehir” sözcüklerinde olduğu gibi. 

SORU: 

I. Köpek, sadık olma özelliğiyle bilinir. (Genel anlam)

II. Bugün aldığımız acı haber ile yıkıldık. (Somut anlam)

III. Okula yakın olacak şekilde bir ev tutalım. (Nicel anlam) 

IV. Geniş düşüncelerle ancak ilerlemek mümkün olacaktır. (Nitel anlam) 

Numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcüğün anlam özelliği yay ayraç içinde yan-
lış verilmiştir?
A) I.             B) II.             C) III.           D) IV.

ÇÖZÜM: Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcükler incelendiğinde I, III ve IV numaralı cümlelerdeki altı 
çizili sözcüklerin anlam özelliği doğrudur. Fakat II numaralı cümledeki “acı” sözcüğü gerçek anlamından uzak-
laşarak mecaz anlam kazanmış ve somut anlam değil, soyut anlam özelliği göstermiştir. Dolayısıyla cevap B 
seçeneğidir. 

1. Aşağıda verilen sözcüklerden somut anlamlı olanlara () soyut anlamlı olanlara () işareti ko-
yalım.

1 -   Üzüntü

2 -   Endişe

3 -   Koku

4 -   Hava

5 -   Ekşi

6 -   Hayal

7 -   Soğuk

8 -   Meyve

9 -   Sevinç

10 - Ses

SÖZCÜKTE ANLAM
SOMUT/SOYUT - NİCEL/NİTEL - GENEL/ÖZEL ANLAM
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TESTK.A.
1. “İnsan” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel anlamıyla kullanılmıştır?

A) İnsanın bu dünyada yaptığı en büyük kötülük, çevreye verdiği zarardır.

B) Ay’a çıkan ilk insanın anılarını büyük bir zevkle okuyorum.

C) İnsan bazen küçük bir umut kırıntısı için yaşar.

D) Renk, insanların sadece zevklerini değil hayata bakışlarını da anlatır.

2. (I) Çocukluğumuzun anılarda kalan o güzel oyunları yok artık. (II) Saklambaç, körebe, birdirbir, istop, 
uzuneşek vb. birçok oyun bilgisayar oyunları karşısında eski önemini yitirdi. (III) Eskiden büyük tarla-
larda oynanan oyunlarda çocuklar birbirleriyle kaynaşıp arkadaşlık ilişkilerini güçlendirirken şimdi mi-
nicik odalarındaki bilgisayarın arkadaşlığını tercih ediyorlar. (IV) Bilgisayarın gerçek olmayan dünya-
sında oynanan oyunlar ise çocuklarımızın arkadaşlık kurmalarını ve insanlarla olan ilişkilerini olumsuz 
etkilemekte.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nitel anlamlı değildir?

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

3. Soyutlama, aslında somut olan sözcüğü soyut anlamda kullanmaktır. "Çok yürekli yazarlar gördü Türk 
edebiyatı." cümlesinde altı çizili sözcük tek başına somutken cümlede soyut anlamda kullanılmıştır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu duruma örnek bir kullanım vardır?

A) Cesaretli insanlar hayatta istedikleri birçok şeyi elde ederler.

B) Çocukları izlerken aşıya karşı duydukları bu yüksek korkunun nedenini anlamaya çalıştım.

C) Dışarıdan biraz taş kalpli gibi görünürdü ama son derece merhamet dolu birisiydi.

D) Yemek yapmaktan zevk duyar, yaptığı yemeklerden dostlarına da ikram ederdi.

4. Söylenişte tekil olmasına rağmen aynı türdeki bütün varlıkları anlatan kelimelere genel anlamlı keli-
meler denir. Yani o kelime söylendiği zaman anlam olarak aynı türdeki tüm varlıkları ifade eder. Sade-
ce bir varlığı anlatan sözcüklere ise özel anlamlı sözcükler denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’sanatçı’’ kelimesi genel anlamda kullanılmış-
tır?

A) Sanatçı, yaşadığı çağın tanığıdır; gördüğü her şeyi anlatmakla yükümlüdür.

B) Huzurevinde kalan o büyük sanatçıyı izlediğimde içimde bir yerler cız etmişti.

C) Yerli sanatçıların da sık sık geldiği büfe kısa zamanda tüm semtte meşhur oldu.

D) Sanatçının yurt dışında yaşadığı yıllarda imza attığı filmler eleştirmenler tarafından tam not aldı.

04
SÖZCÜKTE ANLAM

SOMUT/SOYUT - NİCEL/NİTEL - GENEL/ÖZEL ANLAM



12

8
İkileme:  Anlamı güçlendirmek, pekiştirmek ve anlatımı daha etkili kılmak için farklı yollarla oluşturulan 
sözcük gruplarıdır. İkilemelerin oluşum şekilleri aşağıdaki gibidir:

✿ Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler: ağır ağır, tatlı tatlı, koşa koşa…

✿ Karşıt anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeler: alt üst, büyük küçük, iyi kötü…

✿ Eş anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeler: ses seda, güçlü kuvvetli, akıllı uslu…

✿ Yakın anlamlı kelimelerle oluşan ikilemeler: akıl fikir, doğru dürüst…

✿ Biri anlamlı, diğeri anlamsız kelimeden oluşan ikilemeler: eski püskü, eğri büğrü…

✿ Her ikisi de anlamsız kelimeden oluşan ikilemeler: ıvır zıvır, mırın kırın…

✿ Yansıma kelimelerle oluşan ikilemeler: şırıl şırıl, horul horul… 

Deyimler:  Bir olayı ya da durumu daha kısa, öz ve etkileyici bir şekilde anlatmak için kullanılan ve genel-
likle mecaz anlamda olup en az iki sözcüğün bir araya gelmesiyle oluşan söz öbekleridir. Örneğin  “etekleri 
tutuşmak, ağzı kulaklarına varmak, burun kıvırmak” ifadeleri deyimdir. 

✐ Deyimler, kalıplaşmış sözlerdir. Deyimlerde kullanılan sözcükler yerine eş anlamlıları dahi kulla-
nılamaz. Sözcüklerin yerleri değiştirilemez.

✐ Sözcük grubu ya da cümle hâlinde bulunan deyimler vardır. 

✐ Deyimlerin çoğu mecaz anlamlıdır. Fakat çok az da olsa bazıları gerçek anlamlıdır. 

Atasözleri:  Uzun gözlem ve deneyimler sonucu oluşmuş, bilgi ve öğüt veren sözlerdir.

✐ Atasözleri, kalıplaşmış sözlerdir. Atasözlerinde kullanılan bir sözcüğün kendisi de sırası da değiş-
tirilemez. 

✐ Atasözlerinin söyleyeni belli değildir, atasözleri halkın ortak malıdır.

✐ Birçoğu mecaz anlamlıdır, az da olsa gerçek anlamlı atasözleri vardır. 

ÖRNEK SORU
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çalışıp para kazanılan, geçim sağlayan iş yeri” anlamında bir 
deyim kullanılmıştır?

A) Ekmek parasını çıkaracak bir iş de bulamadı.

B) O fabrika kaç kişinin ekmek kapısı biliyor musun?

C) Biz de bu iş yerinden ekmek yiyoruz, diyerek durumu anlattı. 

D) Ekmek kavgası veriyorum, ne iş olsa yapmaya çalışıyorum.

ÇÖZÜM: 

Seçeneklere bakıldığında A şıkkındaki “ekmek parası” deyiminin “kazanç, geçinmek için kazanılan 
para” anlamında, C şıkkındaki “ekmek yemek” deyiminin “bir yerden geçimini temin etmek” anlamın-
da, D şıkkındaki “ekmek kavgası vermek” deyiminin ise “geçinmek, karın doyurmak için çalışıp çabala-
ma” anlamında olduğu görülecektir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 

ÖRNEK SORU

SÖZCÜKTE ANLAM
İKİLEMELER - DEYİMLER - ATASÖZLERİ
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Türkçe K.A.
1. Aşağıda verilen deyimler ve anlamları eşleştiriniz. 

1 Çam devirmek

2 Gözü kara çıkmak 

3 Halel gelmek 

4 İçinden geçirmek

5 Kafayı işletmek

a)  Akılcı davranarak sorunları çözmek

b) Bir şeyi yapmayı düşünmek, aklın-
dan geçirmek

c) Farkında olmadan karşısındakini 
kıracak ya da kötü bir sonuca yol 
açacak söz söylemek, davranışta 
bulunmak

d) Korkusuz olduğu anlaşılmak

e) Bozulmak, zarara uğramak

1.........................           2.........................          3.........................        4.........................          5.........................

2. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını, deyimler sözlüğünden araştırınız. Bu deyimleri cümlelerde-
ki boşluklara uygun biçimde yerleştiriniz.

Kabak tadı vermek Kayıtsız kalmakKolları sıvamak Masal anlatmak

A) Senin bu konuşmaların da artık ……………………………. başladı.

B) Onun bu kötülüklerine ………………… mümkün mü?

C) Bana …………………., olayın gerçek yüzünü anlat.

D) Hep birlikte daha temiz bir gelecek için herkes ………………………
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TEST8
1. Anadolu'nun birçok köyünde neredeyse her sülalenin köy odası vardı. Bu köy odaları ya o sülalelerin 

ya da önde gelen büyüğünün adıyla anılıyordu. Gelen konukların ihtiyaçları da bu sülalelere mensup 
aileler tarafından karşılanıyordu. Bu hizmetlerin kesinlikle maddi bir karşılığı yoktu.

Bu metindeki altı çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önemli durumda olmak                  B) En büyük olmak 

C) Önemi belli olmak                D) Saygı duyulmak 

2. I. Kılı kırk yarmak 

II. Elinden geleni yapmak

III. İnce eleyip sık dokumak

IV. Göz atmak

Numaralanmış deyimlerden hangileri “titizlenmek, çok dikkat ederek en ince ayrıntılarına ka-
dar incelemek, önemle üstünde durmak” anlamındadır? 

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

3. Sana sunulan imkânlardan, ürünlerden, nimetlerden dilediğin gibi yararlan. Ancak nasıl, nereden gel-
diğini, kaynağını sorgulamak, araştırmak, her zaman doğru olmayabilir. Çünkü bunları bilmene gerek 
yok. Atalarımız bile bu konuda şu sözü söylemişlerdir: -------.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.       B) Üzümünü ye, bağını sorma. 

C) Azı karar, çoğu zarar.                                              D) Fazla mal göz çıkarmaz. 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır?

A) Bak hele üzerinden ses seda uzaklaşır, B) Kocabaş yığıldı çamura,

    Düşerim insanlar gibi ben de bu noktaya.          Büyüdü gözleri, büyüdü yürek kadar

C) Kınalı ellerinden rüzgâr geçerdi, daim; D) Uzak cephelerin acısıydı gıcırtılar,    

 Toprak gülümserdi çarıklı ayaklarına.          İnliyordu dağın ardı, yasla.

5. • Çok telaşlanmak, heyecanlanmak

• Kendi itibarını düşürecek ve değerini azaltacak işler yapmak

• Yapılan bir şeyi tamamlamak, bitirmek

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir deyim kulla-
nılmamıştır? 

A) Bize veryansın etmekle haklı olduğunu zannediyor ama yanılıyor. 

B) Senin bu dengesiz davranışların, bizim adımıza gölge düşürüyor.

C) Ustalar köydeki evimize son hâlini vermeye çalışıyor. 

D) Ali de başkanlığa aday olunca Mustafa'nın etekleri tutuştu.

05
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K.A. Türkçe

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme, yakın anlamlı sözcüklerle oluşturulmuştur?

A) Herkes eşe dosta fazla değer vermez.

B) Ivır zıvır gördüğün eşyaları alma.

C) Bu konuyu enine boyuna konuşalım.

D) Akıllı uslu çocukları herkes sever.

7. Öfkeli, sert, sinirli kimsenin zararı kendisinedir. Kendini yıprattığı, sağlığına zarar verdiği, toplum için-
de saygınlığını yitirdiği gibi işlerini de bozup altüst eder.

Açıklaması verilen atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keskin sirke küpüne zarar verir.

B) Ağrımayan başın, sargıya ihtiyacı yoktur.

C) Ateş ile barut bir arada durmaz.

D) Haramın binası olmaz.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Birini kötü bir işe karışmış gibi göstermek, kara çalmak, ifti-
ra etmek” anlamında deyim kullanılmıştır?

A) Çocuğum sınavı kazanamazsa diye aklı çıkıyor.

B) Ağabeyi, askerden geleceği için yerinde duramıyordu.

C) Kendin trafik kurallarına uymadın, şoföre çamur atma.

D) Kulüp başkanı futbolculara ayar vermiş.

9.     • Koruyup kollamak, sahip çıkmak, bakmak, gözetmek

• Sözünü dinletmek, karşıdakini ikna edinceye kadar konuşmak

• Titizlikle seçmek, ayıklamak

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir deyim kulla-
nılmamıştır? 

A) Zamanı geldiğinde insan tüm sevdiklerini yanında görmek ister.

B) Yapılan önerileri önce elekten geçirmesi gerekiyordu.

C) Size laf anlatmaktan bıktım, neden uyarılarımı dikkate almıyorsunuz?

D) Yolda ona göz kulak ol da başına bir şey gelmesin.
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8
10. “Yaradılışı gereği her insan çıkarlarına düşkündür. Büyük çıkarlar beklenen yer için küçük fedakâr-

lıklar yapılmalı, kimi sıkıntılara girilmeli ve bundan kaçınılmamalıdır.” anlamına gelen atasözü 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sel ile gelen, yel ile gider.

B) Kaz gelecek yerden, tavuk esirgenmez.

C) Tatsız aşa tuz neylesin, akılsız başa söz neylesin.

D) Lokma karın doyurmaz, gönül hoşluğudur.

11. (I) Kalpte, kaslarda ve kapakçıkta meydana gelen sorunların giderilmesi amacıyla yapılan açık kalp ame-
liyatı, çoğunlukla geleneksel kalp ameliyatı olarak anılır. (II) Tıbbın gelişmesiyle hem daha kolay hem de 
daha kısa sürede yapılabilen açık kalp ameliyatı, damar sorunları için de uygulanmaktadır. (III) Damar 
sertliği, damarlarda yağlanma, daralma gibi sorunlar açık kalp ameliyatı ile çok daha kolay çözümlene-
bilmektedir. (IV) Özellikle art arda yaşanan kriz durumlarında açık kalp ameliyatına başvurulur. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmıştır?

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

12.        
I.  Düşenin dostu olmaz.
II.  Akıl akıldan üstündür. 
III.  Öfke baldan tatlıdır. 
IV.  Harama el uzatılmaz. 

K.  Aklın yolu birdir.
L.  Üzümünü ye bağını sorma
M.  Dost kara günde belli olur.
N.  Öfke ile kalkan zararla oturur.

Numaralanmış atasözleri ile karşıt anlamlıları eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi 
oluşur? 

 I. II. III. IV.

A) M K N L

B) M K L N

C) M L K N

D) N M K L

13. Bu mahalleyi avucumun içi gibi bilirim. Nereyi sorarsanız sorun bana. Kimi sorarsanız sorun. Ma-
halleye dadılık yapanların başında gelirim ben. O yüzden siz rahat olun, buralar bize emanet.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçadaki deyimlerden herhangi birinin anlamı değildir?

A) Göz kulak olmak, sahip çıkmak

B) Bir şeyi veya bir kimseyi birine veya bir yere bir süreliğine bırakmak

C) Bir yeri veya bir şeyi her yönüyle tanımak

D) Üzüntülü, sıkıntılı veya tedirgin durumda olmamak
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K.A.
ÖZNEL ANLATIM:  Söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı, kanıtlanamayan ve kişiden kişi-
ye değişen cümlelerdir. Örneğin “Fenerbahçe, ülkemizin en iyi takımıdır.” ifadesi kişiden kişiye değişen bir 
yargı içerdiği için öznel bir cümledir. 

NESNEL ANLATIM: Söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtmayan ve herkes tarafından kabul gö-
ren yargılardır. Örneğin “Fenerbahçe, 1907 yılında kurulmuştur.” ifadesi herkes tarafından kabul gören ve 
kanıtlanabilir bir yargı olduğu için nesnel bir cümledir. 

DOĞRUDAN ANLATIM:  Başka birine ait bir sözü hiç değiştirmeden aktarmaya doğrudan anlatım denir. 
“Atatürk: ‘Yurtta barış, dünyada barış.’ diyerek barışın önemine dikkat çekmiştir.” cümlesinde doğrudan 
anlatıma başvurulmuştur.

DOLAYLI ANLATIM:   Başka birine ait bir sözü kendi ifadelerimizle aktarmaya dolaylı anlatım denir. “Öğret-
menin kardeşimin ders çalışmadığını söyledi.” cümlesinde öğretmenin sözü yargı değiştirilmeden kendi 
ifadelerimizle aktarıldığı için dolaylı anlatım cümlesidir. 

“Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuş ve 1923 yılında da Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından bu cümleyle özdeş değildir?

A) Teknolojik aletlerin hayatımıza kattığı kolaylıklar inkâr edilemez.

B) Samsung, bu sene diğer markalara göre daha çok telefon satmıştır. 

C) Sinema salonunda on erkek, on beş kadın izleyici vardı.

D) Kardeşim 1 Kasım itibarıyla yeni görevine başlayacak.

ÇÖZÜM: 

Verilen cümle incelendiğinde nesnel bir özellik taşıdığı anlaşılacaktır. Bu doğrultuda incelenen seçe-
neklerde B, C ve D seçenekleri de nesnel özellik barındırırken A seçeneği öznel anlatım özelliklerine 
sahiptir. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. 

ÖRNEK SORU
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“Atatürk: ‘Yurtta barış, dünyada barış.’ diyerek barışın önemine dikkat çekmiştir.” cümlesinde doğrudan 
anlatıma başvurulmuştur.

DOLAYLI ANLATIM: Başka birine ait bir sözü kendi ifadelerimizle aktarmaya dolaylı anlatım denir. “Öğret-
menin kardeşimin ders çalışmadığını söyledi.” cümlesinde öğretmenin sözü yargı değiştirilmeden kendi 
ifadelerimizle aktarıldığı için dolaylı anlatım cümlesidir. 

SORU:

“Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuş ve 1923 yılında da Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından bu cümleyle özdeş değildir?

A) Teknolojik aletlerin hayatımıza kattığı kolaylıklar inkâr edilemez.

B) Samsung, bu sene diğer markalara göre daha çok telefon satmıştır. 

C) Sinema salonunda on erkek, on beş kadın izleyici vardı.

D) Kardeşim 1 Kasım itibarıyla yeni görevine başlayacak. 

ÇÖZÜM: Verilen cümle incelendiğinde nesnel bir özellik taşıdığı anlaşılacaktır. Bu doğrultuda incelenen 
seçeneklerde B, C ve D seçenekleri de nesnel özellik barındırırken A seçeneği öznel anlatım özelliklerine 
sahiptir. Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. 

ÜST ŞABLON

CÜMLEDE ANLAM
A) ÖZNEL/NESNEL ANLATIM – DOĞRUDAN/DOLAYLI ANLATIM

ÖZNEL ANLATIM: Söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı, kanıtlanamayan ve kişiden kişiye de-
ğişen cümlelerdir. Örneğin “Fenerbahçe, ülkemizin en iyi takımıdır.” ifadesi kişiden kişiye değişen bir yargı içer-
diği için öznel bir cümledir. 

NESNEL ANLATIM: Söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtmayan ve herkes tarafın kabul gören yar-
gılardır. Örneğin “Fenerbahçe, 1907 yılında kurulmuştur.” ifadesi herkes tarafından kabul gören ve kanıtlanabi-
lir bir yargı olduğu için nesnel bir cümledir. 

DOĞRUDAN ANLATIM: Başka birine ait bir sözü hiç değiştirmeden aktarmaya doğrudan anlatım denir. “Ata-
türk: ‘Yurtta barış, dünyada barış.’ diyerek barışın önemine dikkat çekmiştir.” cümlesinde doğrudan anlatıma 
başvurulmuştur.

DOLAYLI ANLATIM: Başka birine ait bir sözü kendi ifadelerimizle aktarmaya dolaylı anlatım denir. “Öğretme-
nin ders çalışmadığını söyledi.” cümlesinde öğretmenin sözü yargı değiştirilmeden kendi ifadelerimizle ifade 
edildiği için dolaylı anlatım cümlesidir. 

SORU:

“Atatürk, 1881 yılında Selanik’te doğmuş ve 1923 yılında da Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.”

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından bu cümleyle özdeş değildir?

A) Teknolojik aletlerin hayatımıza kattığı kolaylıklar inkâr edilemez.

B) Samsung, bu sene diğer markalara göre daha çok telefon satmıştır. 

C) Sinema salonunda on erkek, on beş kadın izleyici vardı.

D) Kardeşim 1 Kasım itibarıyla yeni görevine başlayacak. 

ÇÖZÜM: Verilen cümle incelendiğinde nesnel bir özellik taşıdığı anlaşılacaktır. Bu doğrultuda incelenen seçe-
neklerde B, C ve D seçenekleri de nesnel özellik barındırırken A seçeneği öznel anlatım özelliklerine sahiptir. 
Dolayısıyla cevap A seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki cümleleri öznel ve nesnel yargı bakımından inceleyelim.

ÖZNEL NESNEL

 1 - Yemeğimi paylaşmaktan zevk alırım.

 2 - Kitabımız 300 sayfadan oluşur.

 3 - Romantik filmleri izlemekten keyif almıyorum.

 4 - Her kitabında psikolojik temaları işliyor.

 5 - Ailesinde mutlu olan başarılı olur.

 6 - Kitapta Anadolu insanının çektiği sıkıntılar anlatılıyor.

cümlede ANLAM
ÖZNEL/NESNEL ANLATIM – DOĞRUDAN/DOLAYLI ANLATIM

CÜMLEDE ANLAM
ÖZNEL/NESNEL ANLATIM – DOĞRUDAN/DOLAYLI ANLATIM
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1. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargı-

larla oluşturulur. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel anlatım vardır?

A) Millî takımımız alınan skandal karara tepki göstermek için adım attı. 

B) Bebeklerin sağlıklı beslenmesi için faydalı ek gıdaya ihtiyaç duyulur. 

C) Kazada vefat eden gencin organları üç kişiye nakledildi. 

D) Çok pahalı bulduğunuz bu evden daha iyisini bulmanız imkânsız. 

2. (I) 18 Haziran 1944 yılında Ankara’da doğmuş olan Ömer Kavur, Türk sinema sektörüne kazandırılmış 
olan önemli senarist ve yönetmenlerden biridir. (II) Babasının işi dolayısı ile eğitim yaşamı farklı okul-
larda geçmiştir. (III) Ortaokulu Robert Kolejinde, liseyi Kabataş Erkek Lisesinde okuyan Kavur; üniver-
site için de Paris’e gitmiştir. (IV) Fransa’da bulunan sinema okulunu tamamlayan Ömer Kavur, Sorbon-
ne Üniversitesindeki sinema ve gazetecilik eğitimi sonrasında filmler çekmeye başlamıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır? 

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

3. I. Öğretmenimiz yemekten sonra ellerimizi yıkamamızı söyledi. 

II. Verdiğim ilaçları vaktinde almalısın, dedi dünkü doktor. 

III. Şirketin politikasında değişikliğe gidilmesi gerektiği belirtildi. 

IV. Ressamın bu eserine yapılan saygısızlık kabul edilemez, diyerek konuşmayı bitirdi.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde doğrudan anlatım söz konusu değildir?

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

4. 1934 yılında Abdülhâkim Arvasi ile (I)tanışana kadar oldukça (II)rahat ve (III)umursamaz bir hayat sü-
ren Necip Fazıl, bu tanışmanın ardından hayatına çok (IV)farklı bir yön vermiştir.

Bu cümledeki altı çizili ifadelerden hangisi cümleye öznellik katmamıştır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatım söz konusudur?

A) Balıkçıların tezgâhını boşaltıp eve gitme isteklerini anlayabiliyorum. 

B) Aracın bakımını yaptırmak için önce bana gelir herkes. 

C) Vergi oranları düşünce insanlar mağazalara akın etti. 

D) Maçtan hemen sonra eve geçeceğinden bahsediyordu dün. 

06
CÜMLEDE ANLAM

ÖZNEL/NESNEL ANLATIM – DOĞRUDAN/DOLAYLI ANLATIM
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K.A. Türkçe

6. Öznel anlatım, kişisel görüşler içerir. Nesnel anlatım ise kişisel görüşlerden uzak, kanıtlanabilir yargı-
larla oluşturulur. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım yoktur?

A) Etrafına dağıttığı içten gülücüklerle Türk sinemasının en çocuk ruhlu, en eğlenceli, en unutulmaz, 
en başarılı isimlerinden biridir. 

B) Tiyatro ve sinema dünyasının en değerli isimlerinden biri olan Çetin Tekindor, Ankara Devlet Kon-
servatuvarı mezunudur.

C) Edebiyat dünyasının en iyi şairlerinden biri olan Vasfi Mahir Kocatürk aynı zamanda siyasetçi, oyun 
yazarı, araştırmacı ve öğretmendir.

D) Türk edebiyatının deneme yazarlarından biri olan ve birden fazla dil bilen Nurullah Ataç, aynı za-
manda eleştirmen yazardır.

7. (I) Kekik, binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir. (II) Kekiğin nasıl kullanılacağı ile ilgili bilgiler, Antik Yunan 
zamanına dayanmaktadır. (III) Antik Çağ’da tapınaklar içinde tütsü olarak kullanılan bir bitkidir. (IV) 
Sağlık açısından faydaları 16. yüzyılda anlaşılmış ve ilginç yollarla kullanılmıştır.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde nesnel anlatım yoktur? 

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

8.     I.  Konuyu tekrar ettikten sonra muhakkak soru çözmem gerektiğini söyledi. 

II.  Dış siyaset konusunda daha çok şey öğrenmelisin, diyerek yol gösterdi. 

III.  Yayınevi olarak yeniliklere açık olduğumuzu belirtti.  

IV.  Yeni gelişmelerin ülkemiz adına da önemli olduğunu ifade etti. 

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde doğrudan anlatım söz konusudur?

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

9. Türk Edebiyatı'nın ve Millî Mücadele Dönemi'nin en başarılı isimlerinden biri olan Halide Edip Adıvar, 
davranışlarıyla da Türk kadınına örnek olmuştur. Millî mücadele sürecinde, ülkenin kurtuluşu adına 
çok önemli işler yapan Halide Edip, Servet-i Fünun ve Cumhuriyet Dönemi'nin en başarılı yazarların-
dan biridir.

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde bulundukları cümleye öznellik katmış olamaz?

A) en başarılı isimlerinden  B) örnek olmuştur

C) çok önemli işler                        D) yazarlarından biridir



20

8
10. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Annem 60 yaşına girecek yarın itibarıyla.

B) İlber Ortaylı Türk tarihini çok etkileyici anlatıyor. 

C) Oktay Sinanoğlu, 21 yaşında profesör olmuştur. 

D) Yeni aldığım telefonumun hafızası 128 GB. 

11.     • Kişisel duygu ve düşünceler yansıtılır.

• Kanıtlanabilir yargılar değildir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisi, anlatım bakımından özellikleri verilen türdedir?

A) Çocuklar yanıma geldi ve bana bir poşet bıraktı.

B) İstanbul Üniversitesini kazanmış Ahmet’in kızı. 

C) Kışın sobanın yanında ısınmak gibisi yok. 

D) 6/A sınıfı on kız, on bir de erkekten oluşmaktadır.

12. (I) Münir Özkul; Türk meddah, tiyatro ve sinema oyuncusudur. (II) Türk tiyatro ve sinema tarihine dam-
ga vurmuş, ünlü bir isimdir. (III) 15 Ağustos 1925 tarihinde İstanbul’un Bakırköy semtinde dünyaya 
gelmiştir. (IV) Eski Osmanlı paşalarından birinin torunudur. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır? 

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

13.    • Öznel cümle; söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerinin yansıtıldığı, kanıtlanamayan ve kişiden 
kişiye değişen cümlelerdir.

• Nesnel cümle, söyleyen kişinin duygu ve düşüncelerini yansıtmayan ve herkes tarafından 
kabul gören yargılardır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlatım özelliği yay ayraç içinde yanlış veril-
miştir?

A) Necip Fazıl, Cumhuriyet Dönemi’nin en çok bilinen şairlerinden ve fikir adamlarından bir tanesidir. 
(Öznel) 

B) Aytmatov; 1990-1994’te Sovyetler Birliği’ni ve Rusya’yı, sonra ise 2008’e kadar Kırgızistan Cumhuri-
yeti’ni büyükelçi olarak temsil etti. (Nesnel)

C) Asıl adı İsmail Kemalettin Demir olan roman yazarı, 13 Mart 1910’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 
(Nesnel)

D) Peyami Safa; sanattan edebiyata, felsefeden sosyolojiye varana kadar pek çok farklı alanda eser ver-
miş bir yazardır. (Öznel)
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ÜST ŞABLON

B) CÜMLELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİSİ (NEDEN-AMAÇ-KOŞUL SONUÇ)

NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ: İki yargının birbirine neden – sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Neden – 
sonuç cümlesi “için, diye, den dolayı, -den ötürü, ile” edatlarıyla kurulabilir. Örneğin “Hasta olduğum için dok-
tora gittim.” cümlesinde neden – sonuç ilişkisi vardır.

AMAÇ – SONUÇ CÜMLESİ: İki yargının birbirine amaç – sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Amaç – so-
nuç ilgisi “-mek için, -mek üzere, diye, ile” edatlarıyla sağlanabilir. Örneğin “Ders çalışmak için kütüphaneye git-
ti.” cümlesinde amaç – sonuç ilişkisi vardır. 

KOŞUL – SONUÇ CÜMLESİ: Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun ger-
çekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden cümlelerdir. Koşul-sonuç ilgisini kuran asıl ek “-se, -sa“dır. Ancak bu 
ek dışında iki yargı arasında “-ince, -dikçe, -dığında, mi, ama, yoksa, ancak, üzere, yeter ki” ile de şart anlamı ku-
rulabildiğini unutmamak gerekir. Örneğin “Annem erken gelirse oyun oynayabilirim.” cümlesinde koşul – so-
nuç ilişkisi vardır. 

SORU: 

I. Biraz dinlenirim diye ara vermiştim. (Amaç – sonuç)

II. Maça iyi hazırlanmayınca istenilen sonuç alınamadı. (Neden – sonuç)

III. Gerekli çalışmalar yapılırsa sınavı kazanabiliriz. (Koşul – sonuç)

IV.  Kızının okumasını geliştirmek için hikâye kitabı aldı. (Neden – sonuç)

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yay ayraç içindeki anlam özelliği yanlış verilmiştir?

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

ÇÖZÜM: Numaralanmış cümleler incelendiğinde I, II ve III numaralı cümlelerin anlam özelliği yay ayraç içinde 
doğru verilmiştir. Fakat IV numaralı cümlede “kızının okumasını geliştirmek” amaç, “hikâye kitabı aldı” ise sonuç 
olduğu için yay ayraç içinde “amaç – sonuç” yazılmalıydı. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki cümlelerde “neden, amaç, koşul” anlamlarından hangisinin olduğunu () ile işaretleye-
rek belirtelim.

    CÜMLELER                          NEDEN   AMAÇ   KOŞUL

1- Uçak bileti almak üzere en yakın acenteye gitti.

2- Gözleri yakını iyi görmediği için gözlük kullanıyordu.

3- Kardeşin benden özür dilemezse bir daha buraya gelmem.

4- Midesine zarar vermesin diye asitli yiyecekler ve içecekler tüketmiyordu.

5- Dersi dikkatli dinlemeyen, başarılı olamaz.

6- Su seviyesi düştüğü için elektrik üretiminde sıkıntı yaşanıyor.

7- Doktorun dediğini dinlemezsen iyileşemezsin.

8- Kilolarından kurtulmak için haftanın üç günü spora gidiyor.

NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ: İki yargının birbirine neden – sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Ne-
den – sonuç cümlesi “için, diye, den dolayı, -den ötürü, ile” edatlarıyla kurulabilir. Örneğin “Hasta olduğum 
için doktora gittim.” cümlesinde neden – sonuç ilişkisi vardır.

AMAÇ – SONUÇ CÜMLESİ: İki yargının birbirine amaç – sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Amaç 
– sonuç ilgisi “-mek için, -mek üzere, diye, ile” edatlarıyla sağlanabilir. Örneğin “Ders çalışmak için kütüpha-
neye gitti.” cümlesinde amaç – sonuç ilişkisi vardır. 

KOŞUL – SONUÇ CÜMLESİ: Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun 
gerçekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden cümlelerdir. Koşul-sonuç ilgisini kuran asıl ek “-se, -sa“dır. An-
cak bu ek dışında iki yargı arasında “-ince, -dikçe, -dığında, mi, ama, yoksa, ancak, üzere, yeter ki” ile de şart 
anlamı kurulabildiğini unutmamak gerekir. Örneğin “Annem erken gelirse oyun oynayabilirim.” cümlesin-
de koşul – sonuç ilişkisi vardır. 

SORU: 

I. Biraz dinlenirim diye ara vermiştim. (Amaç – sonuç) 

II.  Maça iyi hazırlanmayınca istenilen sonuç alınamadı. (Neden – sonuç)

III.  Gerekli çalışmalar yapılırsa sınavı kazanabiliriz. (Koşul – sonuç)

IV.  Kızının okumasını geliştirmek için hikâye kitabı aldı. (Neden – sonuç)

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yay ayraç içindeki anlam özelliği yanlış verilmiştir?

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

ÇÖZÜM: Numaralanmış cümleler incelendiğinde I, II ve III numaralı cümlelerin anlam özelliği yay ayraç 
içinde doğru verilmiştir. Fakat IV numaralı cümlede “kızının okumasını geliştirmek” amaç, “hikâye kitabı 
aldı” ise sonuç olduğu için yay ayraç içinde “amaç – sonuç” yazılmalıydı. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki cümlelerde “neden, amaç, koşul” anlamlarından hangisinin olduğunu (✓) ile işaretle-
yerek belirtelim.

           CÜMLELER

1- Uçak bileti almak üzere en yakın acenteye gitti.

2- Gözleri yakını iyi görmediği için gözlük kullanıyordu.

3- Kardeşin benden özür dilemezse bir daha buraya gelmem.

4- Midesine zarar vermesin diye asitli yiyecekler ve içecekler tüketmiyordu.

5- Dersi dikkatli dinlemeyen, başarılı olamaz.

6- Su seviyesi düştüğü için elektrik üretiminde sıkıntı yaşanıyor.

7- Doktorun dediğini dinlemezsen iyileşemezsin.

8- Kilolarından kurtulmak için haftanın üç günü spora gidiyor.

cümlede ANLAM
CÜMLELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİSİ (NEDEN-AMAÇ-KOŞUL SONUÇ)

NEDEN – SONUÇ CÜMLESİ:  İki yargının birbirine neden – sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Ne-
den – sonuç cümlesi “için, diye, den dolayı, -den ötürü, ile” edatlarıyla kurulabilir. Örneğin “Hasta olduğum 
için doktora gittim.” cümlesinde neden – sonuç ilişkisi vardır.

AMAÇ – SONUÇ CÜMLESİ:  İki yargının birbirine amaç – sonuç ilişkisiyle bağlı olduğu cümlelerdir. Amaç 
– sonuç ilgisi “-mek için, -mek üzere, diye, ile” edatlarıyla sağlanabilir. Örneğin “Ders çalışmak için kütüpha-
neye gitti.” cümlesinde amaç – sonuç ilişkisi vardır. 

KOŞUL – SONUÇ CÜMLESİ:  Bir olayın, durumun gerçekleşmesinin ancak başka bir olay ya da durumun 
gerçekleşmesine bağlı olduğunu ifade eden cümlelerdir. Koşul-sonuç ilgisini kuran asıl ek “-se, -sa“dır. An-
cak bu ek dışında iki yargı arasında “-ince, -dikçe, -dığında, mi, ama, yoksa, ancak, üzere, yeter ki” ile de şart 
anlamı kurulabildiğini unutmamak gerekir. Örneğin “Annem erken gelirse oyun oynayabilirim.” cümlesin-
de koşul – sonuç ilişkisi vardır. 

I. Biraz dinlenirim diye ara vermiştim. (Amaç – sonuç) 

II.  Maça iyi hazırlanmayınca istenilen sonuç alınamadı. (Neden – sonuç)

III.  Gerekli çalışmalar yapılırsa sınavı kazanabiliriz. (Koşul – sonuç)

IV.  Kızının okumasını geliştirmek için hikâye kitabı aldı. (Neden – sonuç)

Numaralanmış cümlelerden hangisinin yay ayraç içindeki anlam özelliği yanlış verilmiştir?

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

ÇÖZÜM: 

Numaralanmış cümleler incelendiğinde I, II ve III numaralı cümlelerin anlam özelliği yay ayraç içinde 
doğru verilmiştir. Fakat IV numaralı cümlede “kızının okumasını geliştirmek” amaç, “hikâye kitabı aldı” 
ise sonuç olduğu için yay ayraç içinde “amaç – sonuç” yazılmalıydı. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. 

ÖRNEK SORU

1. Aşağıdaki cümlelerde “neden, amaç, koşul” anlamlarından hangisinin olduğunu (✓) ile işaretle-
yerek belirtelim.

           CÜMLELER

1- Uçak bileti almak üzere en yakın acenteye gitti.

2- Gözleri yakını iyi görmediği için gözlük kullanıyordu.

3- Kardeşin benden özür dilemezse bir daha buraya gelmem.

4- Midesine zarar vermesin diye asitli yiyecekler ve içecekler tüketmiyordu.

5- Dersi dikkatli dinlemeyen, başarılı olamaz.

6- Su seviyesi düştüğü için elektrik üretiminde sıkıntı yaşanıyor.

7- Doktorun dediğini dinlemezsen iyileşemezsin.

8- Kilolarından kurtulmak için haftanın üç günü spora gidiyor.

CÜMLEDE ANLAM
CÜMLELER ARASINDAKİ ANLAM İLİŞKİSİ (NEDEN - AMAÇ - KOŞUL - SONUÇ)
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TEST8
1. (I) Bir insan nereye giderse gitsin yanında götürdüğü en önemli iki şeyden biri yüreği, diğeri ise zihni-

dir. (II) Eğer kafası sıkıntılarla doluysa dünyanın en huzurlu yeri bile onu rahatlatmaz. (III) Kocaman, 
huzur ve sevgi dolu bir kalbe sahipse de nereye giderse gitsin yalnız kalmaz. (IV) Size doğru yolu gös-
terecek, yapmanız gereken şeyleri söyleyecek tek şey yüreğinizdir; beyin akıl verir ama ruhu yoktur. 
(V) Beyin; vicdan, merhamet, sevgi gibi duyguları barındırmaz. (VI) Yürek ise bize yol gösteren en bü-
yük hazinedir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?

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

2. (I)Hayal etmek kişinin zihninden birçok duygu ve düşünceyi geçirmesi bazen de kafasında geleceği 
canlandırmasıdır. (II) Hayal etmenin hem bedeli sıfırdır hem de hayaller paha biçilemeyecek kadar de-
ğerlidir. (III) İnsanlar aslında günlük hayatın monotonluğundan kurtulmak için hayallere sarılır. (IV) 
Bazı hayaller vardır ki bunlar gerçekleştiğinde tüm insanlar hayali kurana duacı olur.

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerin hangisinde amaç belirtilmiştir?

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

3. Akasya; sıcak ılıman bölgelerde genel olarak kırmızı, beyaz ve sarı renklerinde kendi kendine yetişir. 
(I) Nefes darlığı, astım gibi hastalıklara faydalı olduğu söylenir. (II) Çok güzel bir kokusu, görüntüsü ol-
duğundan genelde park ve bahçeleri güzelleştirmek için dikilir. (III) Aslında akasya çiçeği yeşil yaprak-
lı, dikenli ağaç türlerine verilen bir isimdir. (IV) Akasyanın tohumu çok sert ve kalındır. (V) Dolayısıyla 
direkt olarak toprağa gömülmemelidir.

Numaralandırılmış cümlelerin hangisi kendisinden sonraki cümlenin gerekçesi durumun-
dadır?

A) II.          B) III.          C) IV.        D) V.

4. (I) Nâzım Hikmet Ran çok yönlü bir sanat insanıydı. (II) Şiir, roman ve tiyatro oyunlarının yanı sıra re-
simle de yakından ilgileniyordu. (III) Kendisinden sonraki şairleri etkilemiş ve birçok sanatçının ustası 
kabul edilmiştir. (IV) Şiirlerini yazdı, resimlerini çizdi ve yaşadı. (V)  Kendi ömrünün güzelliğini hiçbir 
zaman soldurmadan, umutsuzluğa kapılmadan ve doğru bildiği sözleri söylemekten sakınmadan…

“Fakat onun sanatla olan bağını temellendirip güçlendiren ve herkese yol gösteren yönü, şairliği 
olmuştu...” cümlesi metinde geçen cümlelerden hangisinin gerekçesi durumundadır?

A) II.                  B) III.               C) IV.             D) V.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi bir amaca yöneliktir?

A) Çok kitap okuduğu için sınav sorularını kolaylıkla cevaplıyor.

B) Burun ameliyatı olmak için yarın hastaneye yatacak.

C) Elektrik kesildiği için güç kaynağı devreye girdi.

D) Alışık olmadığı için bizim buralarda çabucak canı sıkılıyor.

CÜMLEDE ANLAM
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K.A.
Cümle Oluşturma: Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir işi, bir isteği tam olarak anlatmak için bir araya ge-
tirilmiş söz veya sözcük topluluğuna cümle denir. Bir araya getirilen bu sözcükler ya da sözcük grupları 
rastgele değil, mantık akışına göre kurallı bir şekilde dizilir ve cümle oluşturulur. 

Cümle Tamamlama:  Cümlede boş bırakılan yerlerin anlam akışına göre tamamlanmasıdır. Bu tarz soru-
larda boş bırakılan yere ya da yerlere anlamı en iyi tamamlayan, söz dizimi kurallarına uygun ve çekimi 
cümleye en uygun sözcükleri bulmamız istenir.

I.  karşı            II.  savaş 

III.  en             IV. cahilliğe

V.  büyük          VI. savaştır

VII. yapılan

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan 
üçüncü olur?

A) II.               B) IV  C) V  D) VII

ÇÖZÜM: 

Numaralanmış sözcükler anlamlı ve kurallı bir şekilde sıralandığında “En büyük savaş, cahilliğe karşı 
yapılan savaştır.” cümlesi oluşacaktır. Dolayısıyla baştan üçüncü sözcük II numaralı sözcük olacağın-
dan cevap A seçeneğidir. 

ÖRNEK SORU

1. Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz. 

✿ öğretmen – öğrenci – en – kalabilendir – iyi – boyu – ömür

……………………………………………………………………………………………………………

✿  fakir – müzik – cennetidir – insanın

……………………………………………………………………………………………………………

✿ bize – öğretti – astronomi – önemsizliğimizi – doğadaki

……………………………………………………………………………………………………………

✿  yerlerdir – gerçek – zamanın – müzeler – dönüştürüldüğü – uzaya

……………………………………………………………………………………………………………

✿ yarını – okul – alan – içine – duvardır – dört

……………………………………………………………………………………………………………

✿ boşalmaz – okullar – hapishaneler – dolmayınca

……………………………………………………………………………………………………………

CÜMLEDE ANLAM
CÜMLE OLUŞTURMA - CÜMLE TAMAMLAMA



24

TEST8
1. I. bir hapishane

II. fazla yapın

III. olursunuz

IV. eksiltmiş

V. bir okul

Numaralanmış sözcük ve sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda 
doğru sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) V – II – I – IV – III                 B) V – I – II – IV – III 

C) I – II – V – IV – III                     D) I – IV – III – V – II 

2. • Ciğer otu, bitkiler âleminin hodangiller ailesindendir.

• Ciğer otunun boyu 10-50 santimetreyi bulur. 

• Ciğer otu, çok yıllıık ve otsu bir bitkidir.

Bu cümlelerde ifade edilenlerin anlamca birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok yıllık ve otsu bir bitki olan ciğer otu, bitkiler âleminin hodangiller ailesindendir.

B) Bitkiler âleminden olan ciğer otu, boyu 10-50 santimetreyi bulan çok yıllık ve otsu bir bitkidir.

C) Bitkiler âleminin hodangiller ailesinden olan, çok yıllık ve otsu bir bitki olan ciğer otunun boyu bir 
metreyi geçer. 

D) Bitkiler âleminin hodangiller ailesinden olan ciğer otu, boyu 10-50 santimetreyi bulan çok yıllık ve 
otsu bir bitkidir.

3. Dünya mutfaklarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan karanfil, Endonezya kökenli bir bitkidir. Ka-
ranfil hem baharat hem çiçek olarak ele alınmaktadır. ---------- ağız kokusunu gidermede kullanılan ba-
harat formundaki karanfil, syzygium aromaticum ağacından elde edilmektedir.

Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Özellikle              B) Ama              C) Lakin            D) Ne var ki 

4. I. dokunan  II.   başkasına

III. yararı   IV.  insandır

V. insan   VI.  en kusursuz

Numaralanmış sözcük ya da sözcük gruplarıyla anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturuldu-
ğunda hangisi sondan üçüncü olur?

A) II.              B) III.            C) IV.             D) V.

08
CÜMLEDE ANLAM
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K.A.
Ön Yargı (Peşin Hüküm) : Bir olay veya kişiyle ilgili değişik sebeplerden dolayı önceden edindiğimiz 

olumlu veya olumsuz yargılardır. “Bu çocuk, bu yıl sınavı kazanamayacak.”

Öneri (Teklif) Cümlesi : Bir konu, olay, durum ya da kişi eksik ve yanlış görülen bir konuyla ilgili görüş 
bildiren, tavsiyeler verilen cümlelerdir. “Bence sen bu kitabı okuma.” 

Olasılık Cümlesi  : Bir olay ya da durumun olup olmayacağı kesin olarak bilinmez. Bu tür cümle-
lerde “galiba, belki, sanırım, herhâlde, olabilir…” gibi ifadeler kullanılır. “Bugün 
yağmur yağabilir.”

Varsayım Cümlesi  : Gerçekleşmemiş bir olayı gerçekleşmiş, gerçekleşmiş bir olayı da gerçekleşme-
miş olarak anlatan cümlelerdir. “Diyelim ki, tut ki, farz et ki…” gibi ifadelerle yapı-
lır. “Diyelim ki bu sınavı geçemedin.” 

Tasarı Cümlesi  : Yapılması planlanan düşüncelerin dile getirildiği cümlelerdir. “Seneye de Di-
dim’e tatile gelmeyi düşünüyoruz.”

Küçümseme Cümlesi  : Bir kişi veya durumu beğenmeme, küçük görme anlamı taşıyan cümlelerdir. 
“Bu hâliyle kalkmış bir de bize akıl veriyor.” 

Azımsama Cümlesi  : Herhangi bir şeyin yeterli bulunmadığı anlarda kurulan cümlelerdir. “Bu kadar 
parayla bu iş yapılmaz.” 

Yakınma Cümlesi  : Olumsuz bir durumdan duyulan rahatsızlığın dile getirildiği cümlelerdir. Başka 
birinden duyulan rahatsızlık kişinin kendisine değil, başkasına iletilir. Eğer rahat-
sızlık direkt olarak kişinin kendisine ifade edilirse “sitem” cümlesi olur. Örneğin 
“Oğlunuz ödevlerini aksatıyor.” cümlesi yakınma bildirirken “Bu yaşına rağmen 
odanı toplamıyorsun.” cümlesi sitem bildirmektedir. 

Uyarı Cümlesi  : Herhangi bir olay ya da durum ile ilgili hatırlatmaların yapıldığı cümlelerdir. 
“Arkadaşlarınız sınav oluyor, sessiz olalım.” 

Beğenme Cümlesi  : Bir durum ya da varlık hakkında olumlu ve güzel düşünceler içeren cümlelerdir. 
“Buranın görüntüsü beni büyüledi.” 

Onaylama Cümlesi  : Yapılan bir işin veya davranışın yerinde olduğunu bildiren cümlelerdir. “Arkada-
şına destek olarak yerinde bir davranış sergiledin.” 

Kararsızlık Cümlesi  : İnsanın herhangi bir konuda arada kalması, ne yapacağını bilememesini ifade 
eden cümlelerdir. “Acaba akşam maça mı gitsem, evde mi dinlensem?”

Hayıflanma Cümlesi  : Bir kişinin herhangi bir olaydan ya da yapmadığı bir şeyden dolayı duyduğu 
üzüntülerin dile getirildiği cümlelerdir. “Keşke öğretmenimi dinleseydim.” 

Tahmin Cümlesi  : Akla, sezgilere, gözlemlere veya birtakım verilere dayanarak olacak bir şeyi ön-
ceden kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir. “Şu anda babam beni 
arıyordur.”

Cümlesi

CÜMLEDE ANLAM
CÜMLEYE HÂKİM OLAN DUYGU - CÜMLENİN İFADE ETTİĞİ ANLAM
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8
Pişmanlık Cümlesi : Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir. 

“Keşke annemi o gece üzmeseydim.” 

Özlem (Hasret) Cümlesi : Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi 
görme isteğini dile getiren cümlelerdir.

Şaşırma Cümlesi : Beklenmeyen bir durum ya da olay karşısında ne yapacağını bilememe sonucu 
ifade edilen cümlelerdir. 

Sevinç Cümlesi : Olmasını istediğimiz bir durum ya da olay karşısında duyulan sevinci dile geti-
ren cümlelerdir.

Tanım Cümlesi : Bir kavramın, düşüncenin ya da varlığın ne olduğunu belirten cümlelerdir. “….. 
nedir?” sorusu yöneltildiğinde cevap almak mümkündür. Örneğin “Telefon, ile-
tişimi sağlayan bir cihazdır.” cümlesinde “Telefon nedir?” sorusu yöneltildiğinde 
cevap almamız mümkündür.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Keşke imkânım varken o arabayı alsaydım. (Hayıflanma)

B) O da güya çalışacak da üniversiteyi kazanacak. (Azımsama) 

C) Bu kaynakları kullanırsan sınavı kazanırsın. (Öneri) 

D) Diyelim ki baban en sevdiğin telefonu aldı, ne yaparsın? (Varsayım) 

ÖRNEK SORU

ÇÖZÜM: 

Seçenekler incelendiğinde A, B ve D seçeneklerinin yay ayraç içinde verilen özellikleri doğrudur. Fakat B 
seçeneğinde “azımsama” değil de “küçümseme” anlamı vardır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.

1. Aşağıdaki cümlelerin ifade ettiği anlamları karşılarına yazın.

20

Pişmanlık Cümlesi : Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir. 
“Keşke annemi o gece üzmeseydim.” 

Özlem (Hasret) Cümlesi : Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi 
görme isteğini dile getiren cümlelerdir.

Şaşırma Cümlesi : Beklenmeyen bir durum ya da olay karşısında ne yapacağını bilememe sonucu 
ifade edilen cümlelerdir. 

Sevinç Cümlesi : Olmasını istediğimiz bir durum ya da olay karşısında duyulan sevinci dile geti-
ren cümlelerdir.

Tanım Cümlesi : Bir kavramın, düşüncenin ya da varlığın ne olduğunu belirten cümlelerdir. “….. 
nedir?” sorusu yöneltildiğinde cevap almak mümkündür. Örneğin “Telefon, ile-
tişimi sağlayan bir cihazdır.” cümlesinde “Telefon nedir?” sorusu yöneltildiğinde 
cevap almamız mümkündür.

SORU: 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Keşke imkânım varken o arabayı alsaydım. (Hayıflanma)

B) O da güya çalışacak da üniversiteyi kazanacak. (Azımsama) 

C) Bu kaynakları kullanırsan sınavı kazanırsın. (Öneri) 

D) Diyelim ki baban en sevdiğin telefonu aldı, ne yaparsın? (Varsayım) 

ÇÖZÜM: Seçenekler incelendiğinde A, B ve D seçeneklerinin yay ayraç içinde verilen özellikleri doğrudur. 
Fakat B seçeneğinde “azımsama” değil de “küçümseme” anlamı vardır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.

ÜST ŞABLON

Pişmanlık Cümlesi : Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir. 
“Keşke annemi o gece üzmeseydim.” 

Özlem (Hasret) Cümlesi : Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi gör-
me isteğini dile getiren cümlelerdir.

Şaşırma Cümlesi : Beklenmeyen bir durum ya da olay karşısında ne yapacağını bilememe sonucu 
ifade edilen cümlelerdir. 

Sevinç Cümlesi : Olmasını istediğimiz bir durum ya da olay karşısında duyulan sevinci dile getiren 
cümlelerdir.

Tanım Cümlesi : Bir kavramın, düşüncenin ya da varlığın ne olduğunu belirten cümlelerdir. “….. 
nedir?” sorusu yöneltildiğinde cevap almak mümkündür. Örneğin “Telefon, iletişi-
mi sağlayan bir cihazdır.” cümlesinde “Telefon nedir?” sorusu yöneltildiğinde cevap 
almamız mümkündür.

SORU: 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Keşke imkânım varken o arabayı alsaydım. (Hayıflanma)

B) O da güya çalışacak da üniversiteyi kazanacak. (Azımsama)

C) Bu kaynakları kullanırsan sınavı kazanırsın. (Öneri)

D) Diyelim ki baban en sevdiğin telefonu aldı, ne yaparsın? (Varsayım)

ÇÖZÜM: Seçenekler incelendiğinde A, B ve D seçeneklerinin yay ayraç içinde verilen özellikleri doğrudur. Fa-
kat B seçeneğinde “azımsama” değil de “küçümseme” anlamı vardır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.

1. Aşağıdaki cümlelerle, cümlelerin ifade ettiği anlamları birbiriyle eşleştirelim.

1- Haberi alınca dünyalar benim oldu.

2- Yarınki toplantıya gelmeyebilir.

3- Gözlerini kaçırdığına göre bir şeyler gizliyor olmalı.

4- Bize gelmeyeceğinden eminim.

5- Tut ki araba arıza yaptı, yolda kaldın.

6- Annem şimdi meraktan ölmüştür.

7- Elektrik faturası bugün gelmiştir.

8- Bu işten de alnımızın akıyla çıkmayı planlıyoruz.

9- İşini düzenli yaptığı için başarılı oluyor.

10- Bu çalışmayla sınavı kazanacağını mı sanıyorsun? 

a Tasarı

b Ön yargı

c Hayıflanma

d Eşitlik

e Yorum

f Uyarı

g Küçümseme

h Gözlem

ı Abartma

i Olasılık

j Tasarı

ÜST ŞABLON

Pişmanlık Cümlesi : Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzüntüyü belirten cümlelerdir. 
“Keşke annemi o gece üzmeseydim.” 

Özlem (Hasret) Cümlesi : Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da bir yeri veya kişiyi gör-
me isteğini dile getiren cümlelerdir.

Şaşırma Cümlesi : Beklenmeyen bir durum ya da olay karşısında ne yapacağını bilememe sonucu 
ifade edilen cümlelerdir. 

Sevinç Cümlesi : Olmasını istediğimiz bir durum ya da olay karşısında duyulan sevinci dile getiren 
cümlelerdir.

Tanım Cümlesi : Bir kavramın, düşüncenin ya da varlığın ne olduğunu belirten cümlelerdir. “….. 
nedir?” sorusu yöneltildiğinde cevap almak mümkündür. Örneğin “Telefon, iletişi-
mi sağlayan bir cihazdır.” cümlesinde “Telefon nedir?” sorusu yöneltildiğinde cevap 
almamız mümkündür.

SORU: 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yay ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Keşke imkânım varken o arabayı alsaydım. (Hayıflanma)

B) O da güya çalışacak da üniversiteyi kazanacak. (Azımsama)

C) Bu kaynakları kullanırsan sınavı kazanırsın. (Öneri)

D) Diyelim ki baban en sevdiğin telefonu aldı, ne yaparsın? (Varsayım)

ÇÖZÜM: Seçenekler incelendiğinde A, B ve D seçeneklerinin yay ayraç içinde verilen özellikleri doğrudur. Fa-
kat B seçeneğinde “azımsama” değil de “küçümseme” anlamı vardır. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir.

1. Aşağıdaki cümlelerle, cümlelerin ifade ettiği anlamları birbiriyle eşleştirelim.

1- Haberi alınca dünyalar benim oldu.

2- Yarınki toplantıya gelmeyebilir.

3- Gözlerini kaçırdığına göre bir şeyler gizliyor olmalı.

4- Bize gelmeyeceğinden eminim.

5- Tut ki araba arıza yaptı, yolda kaldın.

6- Annem şimdi meraktan ölmüştür.

7- Elektrik faturası bugün gelmiştir.

8- Bu işten de alnımızın akıyla çıkmayı planlıyoruz.

9- İşini düzenli yaptığı için başarılı oluyor.

10- Bu çalışmayla sınavı kazanacağını mı sanıyorsun? 

a Tasarı

b Ön yargı

c Hayıflanma

d Eşitlik

e Yorum

f Uyarı

g Küçümseme

h Gözlem

ı Abartma

i Olasılık

j Tasarı
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TESTK.A.
(1 ve 2. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

(I) Çalışan anne ve babalar, çocuklarıyla fazla zaman geçiremedikleri için çocuklarına karşı bir suçluluk 
duygusuna kapılabilmekteler. (II) İçinden geçenleri söyleyemiyor ve yapamıyorlar. (III) Yani çocuklarına 
iş ve benzeri nedenlerle kısıtlı zaman ayırmak zorunda kalan ebeveynler, çocuklarını mutlu etmek ve 
bu suçluluk duygusunu görmezden gelebilmek için çocuklarına ‘’hayır’’ diyememektedir. (IV) Hayır de-
dikleri zaman çocuklarının üzüldüğünü gören ebeveynler, yaptıklarının yanlış olduğunu düşünüp evet 
deme eylemine yönelmekteler. (V) Bu durumda olan anne ve babalar bu hatalı davranışlarından vaz-
geçerek istemeden de olsa çocukları yanlış yönlendirmekten kaçınmalıdırlar. (VI) Bunları söylerken de 
her şeyi bildiğini zanneden anne babaların yazdıklarımızı ciddiye alacaklarını sanmıyorum.

1. Metinde yer alan cümlelerden hangisinde ‘’ön yargı’’ söz konusudur?

A) III.                    B) IV.                   C) V.                   D) VI.

2. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “uyarı” söz konusudur?

A) II.                    B) III.                 C) IV.                     D) V.

3. Geçmişte yapılamayanlar, elden kaçırılanlar için duyulan üzüntüye hayıflanma denir. Hayıflanma 
cümlesi, bir kişinin geçmişte yaptıklarından değil de yapamadığı bir işten dolayı duyduğu üzüntüyü 
anlatan cümledir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayıflanma söz konusudur?

A) Demek onları beklemeden gitmemize alınmışlar. 

B) Kış lastiklerinin takılı olması olası bir kazayı önledi.

C) Bu ağır hasarlı arabayı almamız çok büyük bir hataydı.

D) Keşke vakit varken ninemleri daha çok ziyaret etseydim.

(4 ve 5. soruyu aşağıdaki metne göre cevaplayınız.)

(I) İnsanlar için “övülmek’’ büyük bir motivasyon (bir işi yapma isteği uyandırma) kaynağı olarak kabul 
edilir. (II) Fark yaratmış birçok insan hayatı araştırıldığında hepsinin ortak yanının hayatlarını değişti-
ren şeyin bir büyük tarafından övülmek olduğunu görürsünüz. (III) Matematik öğretmeni tarafından 
övülen Mustafa adında bir çocuk bu topraklarda Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur. (IV) Atatürk o öv-
güyü aldığı günün gecesi sevinçten uyuyamamıştır. (V) Eğer öğretmeni o sözleri herkese söyleseydi 
veya inanmadan söyleseydi Atatürk tarafından ciddiye alınır mıydı? (VI) Aslında bir insan için en bü-
yük şans zaten küçükken iyi bir öğretmene sahip olmaktır. (VII) Ben ne yazık ki o talihten pay alama-
mış yani bana motivasyon kaynağı olacak bir öğretmene sahip olamayan şanssız kişilerdenim.

4. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “tahmin” söz konusudur?

A) IV.                    B) V.                C) VI.                  D) VII.

5. Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “üzüntü” söz konusudur?

A)  IV.                   B) V.                  C) VI.              D) VII.
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8
ÖRTÜLÜ ANLAM: Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı 
ifadelerden çıkarılabilen anlamdır. Örneğin “Babam yine kaza yapmış.” cümlesinde babasının daha önce 
de kaza yaptığı anlamı vardır. 

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ:  Bu ifadeler konuşmalarımızda ya da yazılarımızda bir düşüncenin yönü-
nü değiştirmeye yarar. Olumlu bir düşüncenin olumsuza, olumsuz bir düşüncenin de olumlu bir düşünce-
ye geçişi ifade edilir. Dilimizde geçiş ve bağlantı ifadeleri ya da düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler ola-
rak bilinenler şunlardır: ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, hâlbuki, buna rağmen, yine de...

KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ:  Aralarında ilişki kurulabilen en az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benze-
yen ya da ayrılan yönleriyle kıyaslama yaptığımız cümlelerdir. Genellikle “daha, gibi, göre, fazla, kadar, çok, 
en” gibi sözcüklerin yanı sıra “-den, ki(n)den” gibi eklerden yararlanılır. Örneğin “Yeni araban eskisi kadar 
güzel değil.” cümlesinde karşılaştırma yapılmıştır.

ÖRNEK SORU
I.  Bugün de çok çalışmamıza rağmen siparişleri yetiştiremedik. 

II.  Serhat ile konuşmak istemiyorum çünkü kendisi beni çok üzdü. 

III.  Öğretmenimiz bayağı ödev verdi ama ben nasıl yapacağımı anlamadım.

IV.  Teknoloji yararlı bir gelişme hâlbuki insanlarımız onu zararına kullanıyor. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren ifadelere yer veril-
memiştir?

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

ÇÖZÜM: 

Öncelikle “farklı düşünmeye yönlendiren ifade” derken “düşüncenin yönünü değiştiren ifade” kastedildi-
ğini bilmemizde fayda var. Numaralanmış cümleler incelediğinde ise I. cümlede “-e rağmen”, III. cümlede 
“ama”, IV. cümlede “hâlbuki” ifadeleri farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler olarak görülecektir. Fakat II. 
cümlede bu tarz bir ifade söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki cümlelerden örtülü anlama sahip olanlara (✓), örtülü anlama sahip olmayanla-
ra (✘) ile işaretleyelim.
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ÖRTÜLÜ ANLAM: Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı 
ifadelerden çıkarılabilen anlamdır. Örneğin “Babam yine kaza yapmış.” cümlesinde babasının daha önce 
de kaza yaptığı anlamı vardır. 

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ: Bu ifadeler konuşmalarımızda ya da yazılarımızda bir düşüncenin yönü-
nü değiştirmeye yarar. Olumlu bir düşüncenin olumsuza, olumsuz bir düşüncenin de olumlu bir düşün-
ceye geçişi ifade edilir. Dilimizde geçiş ve bağlantı ifadeleri ya da düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler 
olarak bilinenler şunlardır: ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, hâlbuki, buna rağmen, yine de

KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ: Aralarında ilişki kurulabilen en az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benze-
yen ya da ayrılan yönleriyle kıyaslama yaptığımız cümlelerdir. Genellikle “daha, gibi, göre, fazla, kadar, çok, 
en” gibi sözcüklerin yanı sıra “-den, ki(n)den” gibi eklerden yararlanılır. Örneğin “Yeni araban eskisi kadar 
güzel değil.” cümlesinde karşılaştırma yapılmıştır.

SORU:

I.  Bugün de çok çalışmamıza rağmen siparişleri yetiştiremedik. 

II.  Serhat ile konuşmak istemiyorum çünkü kendisi beni çok üzdü. 

III.  Öğretmenimiz bayağı ödev verdi ama ben nasıl yapacağımı anlamadım.

IV.  Teknoloji yararlı bir gelişme hâlbuki insanlarımız onu zararına kullanıyor. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren ifadelere yer verilme-
miştir?

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

ÇÖZÜM: Öncelikle “farklı düşünmeye yönlendiren ifade” derken “düşüncenin yönünü değiştiren ifade” 
kastedildiğini bilmemizde fayda var. Numaralanmış cümleler incelediğinde ise I. cümlede “-e rağmen”, III. 
cümlede “ama”, IV. cümlede “hâlbuki” ifadeleri farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler olarak görülecektir. 
Fakat II. cümlede bu tarz bir ifade söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki cümlelerden örtülü anlama sahip olanlara (✓), örtülü anlama sahip olmayanla-
ra (✘) ile işaretleyelim.

ÜST ŞABLON

E) GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ – ÖRTÜLÜ ANLAM – KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ

ÖRTÜLÜ ANLAM: Cümlede açık olarak söylenmediği halde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifade-
lerden çıkarılabilen anlamdır. Örneğin “Babam yine kaza yapmış.” cümlesinde babasının daha önce de kaza 
yaptığı anlamı vardır. 

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİ: Bu ifadeler konuşmalarımızda ya da yazılarımızda bir düşüncenin yönünü 
değiştirmeye yarar. Olumlu bir düşüncenin olumsuza, olumsuz bir düşüncenin de olumlu bir düşünceye geçi-
şi ifade edilir. Dilimizde geçiş ve bağlantı ifadeleri ya da düşüncenin yönünü değiştiren ifadeler olarak bilinen-
ler şunlardır: “ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, hâlbuki, buna rağmen, yine de”

KARŞILAŞTIRMA CÜMLESİ: Aralarında ilişki kurulabilen en az iki varlığı, olayı ve durumu birbirine benzeyen 
ya da ayrılan yönleriyle kıyaslama yaptığımız cümlelerdir. Genellikle “daha, gibi, göre, fazla, kadar, çok, en” gibi 
sözcüklerin yanı sıra “-den, ki(n)den” gibi eklerden yararlanılır. Örneğin “Yeni araban eskisi kadar güzel değil.” 
cümlesinde karşılaştırma yapılmıştır.

SORU:

I.  Bugün de çok çalışmamıza rağmen siparişleri yetiştiremedik. 

II.  Serhat ile konuşmak istemiyorum çünkü kendisi beni çok üzdü. 

III.  Öğretmenimiz bayağı ödev verdi ama ben nasıl yapacağımı anlamadım.

IV.  Teknoloji yararlı bir gelişme hâlbuki insanlarımız onu zararına kullanıyor. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde farklı düşünmeye yönlendiren ifadelere yer verilmemiş-
tir?

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

ÇÖZÜM: Öncelikle “farklı düşünmeye yönlendiren ifade” derken “düşüncenin yönünü değiştiren ifade” kaste-
dildiğini bilmemizde fayda var. Numaralanmış cümleler incelediğinde ise I. cümlede “-e rağmen”, III. cümlede 
“ama”, IV. cümlede “hâlbuki” ifadeleri farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler olarak görülecektir. Fakat II. cüm-
lede bu tarz bir ifade söz konusu değildir. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. 

1. Aşağıdaki cümlelerden örtülü anlama sahip olanlara () örtülü anlama sahip olmayanlara (5) 
ile işaretleyelim.

 1 - Elif yine çok geç kalmış

 2 - Dil, iletişimi sağlayan canlı bir varlıktır.

 3 - Dünkü yat gezisine ben de katıldım.

 4 - Sınavımı geçtiğim için çok mutluyum.

 5 - Çocuklar yine evi dağıtmış.

 6 - Artık öğretmenlerine daha saygılı davranıyor.

.
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TESTK.A.
1. Temiz olan ortamlarda daha kolay üreyip yaşayabilen bitler, yok etmesi en zor olan sorunlardan biri-

dir. Ne kadar temizlerseniz temizleyin, tamamen kurtulmadığınızda kısa süre sonra geri gelen bu ha-
şereler, kullanılan ilaçlar ve devamlı bakım sayesinde üstesinden gelinecek bir problemdir.

Bu metinde altı çizili cümlenin anlam özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaştırma    B) Amaç-sonuç       C) Neden-sonuç  D) İhtimal 

2. Sait Faik Abasıyanık’ın aşağıdaki sözlerinin hangisinde düşüncenin yönünü değiştiren bir 
sözcük kullanmıştır?

A) Hayallerimizdeki İstanbul, hakikatte olduğundan çok daha güzeldir.

B) Dünyada her şeyle alay edilir, şaka yapılır ama şiirle asla!

C) Şiir olmayan yerde insan sevgisi de olmaz, insanı insana ancak şiir sevdirir. 

D) Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar bile vardır.

3. Cümlede açık olarak söylenmediği hâlde, cümlenin anlamından veya cümledeki bazı ifadelerden çı-
karılabilen anlama örtülü anlam denir.

Buna göre,

I.  Öğretmenimize güzel bir kitap almak istiyorum.

II.  Avrupa'da yalnız stadyumlar değildir dolup taşan.

III.  Gençler, büyüklerinin tecrübelerinden faydalanmakta gönülsüzdürler.

IV.  Şehrimizi bekleyen felaketlerden biri de susuzluktur.

cümlelerinin hangilerinden örtülü bir anlam çıkarılabilir?

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

4. Cümlelerde bir düşünceden başka bir düşünceye geçileceğini ifade eden söz ve sözcük gruplarına ge-
çiş ifadeleri denmektedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu özellikte değildir?

A) Ben sizle gelemem yine de gelebilmek için elimden geleni yapacağım.

B) Söylediklerinizi eksiksiz yaparım fakat emeğimin karşılığını zamanında isterim.

C) Ehliyetin olmaması büyük bir sorun değil ama bir an önce alman koşuluyla.

D) Sürekli çalışıyorum buna rağmen borçlar bitmek bilmiyor.
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