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Türkçe

M
E

B
  2

01
8 

- 
20

19
   

● 
  Ö

lç
m

e,
 D

eğ
er

le
nd

irm
e 

ve
 S

ın
av

 H
iz

m
et

le
ri 

G
en

el
 M

üd
ür

lü
ğü

Sözcükte Anlam - 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - Söz Sanatları)

1. “İnce” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bu 
kibar hâlleriyle insanların hayranlığını çabucak kazanı-
yor.” cümlesindeki “kibar” sözcüğünün eş anlamlısı 
olarak kullanılmıştır?

A) Sarışın, ince ve uzun boylu bir adam misafirleri karşı-
ladı.

B) Şair dostum çok incedir, insanları incitecek sözler 
söylemez.

C) Her şey uzun uzun düşünülmüş, ince hesaplar yapıl-
mıştı.

D) Çocuğun hırçınlaşması ve ince sesiyle ağlaması her-
kesi rahatsız etti.

2. Balık ziyafeti herkesin hoşuna gitmişti. Yemeğin üstüne  
              I       
ballı manda yoğurdu verdiler. Bu, aynı zamanda balığın 
taze olduğunu gösteriyordu. Tadına ve malzemelerinin  
  II        
çeşidine bakınca burada yapılan salatanın neden meşhur  
                   III 
olduğu da anlaşıldı. İçinde binbir çeşit yeşillik vardı.

               IV

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden,

  I.   sözcüğün eş anlamlısı 
  II.  sözcüğün zıt anlamlısı
  III. sözcüğün eş anlamlısı
  IV. sözcüğün eş anlamlısı 

 bulunarak aşağıdaki bulmacaya yerleştirilecektir.

K L M N P
I.
II.
III.
IV.

 Buna göre bulmacanın M sütununda yer alan harfler 
aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
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3. Balığın mekânı su ile taştır
 Onun ötesini anlamak güçtür

 Aşağıdakilerden hangisinde bu dizelerdeki “güç” söz-
cüğünün eş seslisi kullanılmamıştır? 

A) Şiir yazmak güç bir iştir, düzyazı gibi kolay değildir.  
B) Gücünün farkında olmadığı için kazanamayacağını 

düşünüyor.
C) Gücü kuvveti yerinde görünüyordu ama öyle değildi.
D) Bu yaştan sonra güç gösterisi yapmanın sana bir fay-

dası olmaz.

4. Su yürümüş dallara ve topraklara,
      I
 Bahar ve zaman akıyor damarlardan.
 Tüyleri diken diken sipahilerin, 
 Mavi bir aydınlık içinde yüzüyor
      II         III
 Tepeler ve insanoğulları,
    IV
 Batıya ve bahtsız ufuklara.

 Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri 
eş sesli değildir?

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

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler 
kullanılmamıştır?

A) Bir yıldız doğar çitin ardından, büyür
 Koyunlarım gider gibi olur, gelir
B) Nasıl yaşayacağım ey deniz, senden uzak
 Yanıp sönüyor gibi gözlerimde fenerin
C) Ey insan, başlayan her şey bitecek
 Kutlu arabalar geçecek yoldan
D) Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun
 Kuşların çiçeklerin diyarı olsun
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Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.
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Sözcükte Anlam - 2 (Sözcükler Arası Anlam İlişkisi - Söz Sanatları)

6. ● I ve II. sözcük arasında zıt anlamlılık ilişkisi vardır.
 ● I ve III. sözcük arasında eş anlamlılık ilişkisi vardır. 

 Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisinde söz-
cükler yanlış sıralanmıştır?

I. Sözcük II. Sözcük III. Sözcük

A) Hayal Gerçek Düş

B) Cimri Cömert Pinti

C) Yalın Süslü Sade

D) Zengin Yoksul Fakir

7. Son yıllarda farkına varmadan da olsa aktif bir araştırma-
cı oldum. Araştırmalarımı yaparken çok fazla efor harcı-
yorum. Zaman zaman komplike durumlarla karşılaştığım 
da oluyor.

 Bu parçadaki yabancı sözcükler yerine Türkçelerini 
kullanmak isteyen Elif, aşağıdakilerden hangisini bu 
sözcüklerden herhangi birinin yerine kullanamaz?

A) çaba B) etkin
C) değişik D) karmaşık

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde ve-
rilen söz sanatı yoktur?

A) Soğuktan titreyen serçe “Çok açım.” diyordu. (Konuş-
turma)

B) Zeytin gözlü küçük çocuk bizimle birlikte gelmek iste-
di. (Benzetme)

C) Kozasını yırtan kelebek neşeyle kanat çırpıyordu. (Ki-
şileştirme)

D) Yıllar öyle hızlı geçti ki hiçbir şey anlamadım. (Karşıt-
lık) 

9. Dokunsam, martı gibi uçup gidecek sanki,
 Solgun yüzlü bir avuç kar.
 Orada, bir gece yarısı bir hasta çocuk sayıklar,
 Burada ben...

 Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarından hangilerine 
başvurulmuştur?

A) Benzetme - Kişileştirme
B) Konuşturma - Karşıtlık
C) Karşıtlık - Kişileştirme
D) Benzetme - Konuşturma

10. Kendinle baş başa yaşamak istersen 
 Pırıl pırıl yanan karanlıklara dal.

 Bu dizelerde aşağıdaki söz sanatlarından hangisi var-
dır?

A) Benzetme (Teşbih) B) Karşıtlık (Tezat)
C) Kişileştirme (Teşhis) D) Konuşturma (İntak)

11. Anadolu’nun sirke gibi keskin sözleri vardır. Bu sözleri 
ilk kimin söylediği bilinmez. Atalarımız söylemiştir, denip 
geçilir. Bu sebeple, dillerden düşmeyen bu özlü sözlere 
atasözü denir. 

 Bu parçada “atasözü” aşağıdakilerden hangisine ben-
zetilmiştir?

A) “Anadolu”ya B) “Sirke”ye
C) “Dil”e D) “Dünya”ya

12. Köylerde, kentlerde, dağ başlarında
 Destanlar kadar sıcak, bayraklar kadar aziz
 Anamızın sütü gibi helal ve temiz
 Yeniden güzel Türkçemiz

 Bu dörtlükte “Türkçe” aşağıdakilerden hangisine ben-
zetilmemiştir?

A) Destan B) Dağ
C) Ana sütü D) Bayrak


