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T.5.3. OKUMA
T.5.3.1. Noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli ve sessiz okur.
T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 
T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler. 
T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.
T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur. 
T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder. 
T.5.3.32. Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz, terim anlamlı sözcükleri ayırt eder. 
T.5.4. YAZMA
T.5.4.12. Yazdıklarında yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 

kelimelerin Türkçelerini kullanır. 

SÖZCÜKTE
ANLAM

KAZANIMLAR
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1. I. Hatice’nin bu konuda çok katı kural-
ları vardı.

 II. Suna, yaptığı bu alışverişin yük-
te ağır ama pahada hafif olduğunu 
söyledi.

 III. Serkan, ne söylerse söylesin düşün-
dükleri gözlerinden okunuyordu.

 IV. Ayşe, güneşten o kadar bunaldı ki 
bir gölgeye sığındı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcük gerçek 
anlamıyla kullanılmıştır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük yay ayraç içinde verilen 
anlam ile uyuşmamaktadır?

A) Kayısı ağaçları bu ay tüm yaprakla-
rını döktü. (düşürmek)

B) Şu kalemi Alper’e uzatabilir misin? 
(bir şeyi vermek için birine yönelt-
mek)

C) Ana sınıfı öğretmeni 2 - 6 yaş çocuk-
larına bakar. (sorumlu olmak)

D) Bebeğin etrafını oyuncaklarla çevir-
di. (bir şeyin yönünü değiştirmek)

3. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi söz-
lükte diğerlerinden önce gelir?

A) Sabah B) Silindir

C) Spor D) Sokak

4. I. Çorbayı fazla kaynatmışım, koyu ol-
muş.

 II. Bu elbisenin rengi diğerlerine göre 
daha koyu.

 III. Eskiden koyu bir cimbom taraftarıymış.

 IV. Sohbet o kadar koyuydu ki saatin 
farkına varmadı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde “koyu” sözcüğü gerçek 
anlamda kullanılmıştır?

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

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çiğ-
nemek” kelimesi “itibar etmemek, ayak-
lar altında ezmek” anlamında kullanıl-
mıştır?

A) O kadar üzgündü ki çiğnediği lokma-
lar boğazından geçmiyordu.

B) Babası herkesin içinde onun duy-
gularını çiğneyerek yaptıklarını hiçe 
saydı.

C) On iki milyarlık milleti çiğneyip geçe-
meyeceğini anlayınca geri adım attı.

D) Arabayı birden hareket ettirince ne-
redeyse kediyi çiğniyordu.
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6. Bana neden soğuk davrandığını anla-

gerek vardı ki? Dinlediğim tüm notalar

  I

    IV

mıyorum. Hâlbuki ben onun için dün-

ona olan özlemimi hatırlatıyor.

yayı tersine çevirirdim. Beni bu kadar 
   II

daraltmasına ve mutsuz etmesine ne 
 III

Bu parçadaki numaralanmış sözcük-
ler için aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) I numaralı sözcük, gerçek anlamının 
dışında kullanılmıştır.

B) II numaralı sözcük, mecaz anlamda 
kullanılmıştır.

C) III numaralı sözcük, “küçültmek” an-
lamında kullanılmıştır.

D) IV numaralı sözcük, terim anlamlıdır.

7. “Kapalı” sözcüğü aşağıdakilerin han-
gisinde “çalışma süresi sona ermek”
anlamında kullanılmıştır?

A) Oyuncunun yargılandığı dava kapalı 
duruşmayla gerçekleştirildi.

B) Bodrum’da haziran ayı hem çok so-
ğuk hem de çok kapalı geçti.

C) Ankara’da Kızılay’ın yolları bir aydır 
kapalı.

D) Kantinimiz okul saati sona erince ka-
panıyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük yay ayraç içinde verilen 
anlam ile uyuşmamaktadır?

A) Dedem üç yıldır bizde kalıyor. (otur-
mak, yaşamak)

B) Evi taşımamız haftaya kaldı. (erte-
lenmek)

C) Yangından sonra ev is içinde kaldı. 
(bir şeyle kaplanmak)

D) Bu kolye bana büyük annemden kaldı.
(hayatını sürdürmek)

9. “Akmak” sözcüğü aşağıdaki cümle-
lerden hangisinde “zamanın çabuk 
geçmesi” anlamında kullanılmıştır?

A) Eskiden buradan bir nehir akarmış.

B) Bu kumaşın iplikleri lime lime akıyor, 
dikiş tutmuyordu.

C) Onunla basket oynarken hayat akı-
yordu sanki.

D) 23 Nisan gösterisinde öğrenciler sı-
nıf sınıf akıyordu çıkışa doğru.
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10. 

TUTSAK

ULU

DİL

ÇABUK

YAPIT

ANAHTAR KELİME

4

3

2

1

1 2 3 4

Yukarıdaki bulmacaya sembollerle gösterilen kelimelerin eş anlamlıları yerleştirilecektir.

Buna göre, numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR KELİME” bölümü-
ne yerleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A) B)

C) D)

A S İ L

S İ L A

İ S L A

A L İ S
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11. 

Öğrenciler 
büyük bir şapka 

giydiler.

Bir gün evin her 
yerinden mektup 
yağmaya başlar.

Felsefe Taşı, 
sahibine 

ölümsüzlük ve 
üstün güçler 
vermektedir.

Şapka onlara 
hangi sınıfta 

olacaklarını söyler.

5. sınıf öğrencileri Aycan, Volkan ve Demir; Harry Potter serisinin kitaplarını okumuşlar-
dır. Sınıfta sunmak üzere arkadaşlarına romanın içeriğiyle ilgili bir proje hazırlamışlar 
ve sunumda yukarıdaki görselleri kullanmışlardır. Sunumun sonunda öğretmenleri yeni 
işledikleri konuya da dikkat çekmek için sınıfa bir soru yöneltmiştir. Öğretmen, sınıftan 
bayraklarda gördükleri cümlelerde “kazandırmak” anlamına gelen bir sözcük kullanıl-
dığını söylemiş ve öğrencilerden bu sözcüğün geçtiği bayrağı bulmalarını istemiştir. İlk 
önce doğru bayrağı bulan öğrenci, sunumu hazırlayan Volkan olmuştur.

Buna göre, Volkan hangi bayrağı bulmuştur?

A) B) C) D)
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1. I. Antrenman → Alıştırma

 II. Branş → Bilgilendirme

 III. Dubleks → İki katlı

 IV. Full → Tam

Yukarıdaki numaralanmış yabancı 
sözcüklerden hangisinin Türkçe kar-
şılığı yanlış verilmiştir?

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

2. 

Çay

Kuru El

Yol

İlayda Meltem

Yusuf Furkan

Bu öğrencilerden hangisi sesteş (eş 
sesli) sözcüklere yanlış örnek ver-
miştir?

A) İlayda B) Meltem

C) Yusuf D) Furkan

3. I. Rüya → Düş

 II. Vasıta → Araç

 III. Vücut → İnsan

 IV. Zıt → Karşıt

Yukarıdaki numaralanmış sözcükler-
den hangisinin anlamdaşı yanlış ve-
rilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV
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4. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler 
arasındaki anlam ilişkisi diğerlerin-
den farklıdır?

A) Parantez - Ayraç

B) Doruk - Zirve

C) Rastlantı - Tesadüf

D) Cimri - Cömert

5.    ● Bir yazı doğru kelimeler seçildiğinde 
anlamlı olur.

● Sağlıklı olmanın yolu doğru beslen-
mekten geçer.

● Bana en büyük hediye, senin eve 
gelmendi.

● Doğru yanıt vermek için iyi düşün-
melisin.

Aşağıdakilerden hangisi bu cümle-
lerdeki altı çizili sözcüklerden her-
hangi birinin anlamdaşı (eş anlamlı-
sı) değildir?

A) Sürpriz B) Sözcük

C) Sıhhat D) Cevap

6. Gelsen artık neye yarar
 I

Ben ben değilim artık
 II

Bir el uzatsan neye yarar
  III

Kalpler kararmış artık
   IV

Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış 
sözcüklerden hangisinin eş seslisi 
yoktur?

A) I B) II C) III D) IV
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7. I.
uzak uzun

yakın
kısa

II.
çirkin

şişman

güzel
zayıf

III.
zor dilek

güç
istek

IV.

büyük
iyi

küçük
kötü

Yukarıdaki numaralanmış yoncalar-
dan hangisi anlam ilişkisi bakımın-
dan diğerlerinden farklıdır?

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

8.    ● I numaralı sözcüğün sesteşi vardır.

● II ve III numaralı sözcükler eş an-
lamlıdır.

● III ve IV numaralı sözcükler zıt an-
lamlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere 
göre sıralanmamıştır?

I II III IV
A) yüz iri büyük küçük
B) el fakir yoksul zengin
C) yol kocaman küçük büyük
D) gül fayda yarar zarar

9. 

Bir sağlık bilimi terimleri sözlüğü 
oluşturulsa yukarıdaki görseldeki 
sözcüklerden hangisine bu sözlükte 
yer verilmez?

A) Anofel B) Sıtma

C) Koruyucu D) İlaç

10. Kucak açarsın herkese

Bu dost, şu düşman demeden

İyilik yaparsın herkese

Bir karşılık beklemeden

Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıda ve-
rilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Zıt anlamlı sözcükler bir arada kul-
lanılmıştır.

B) Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır.

C) Sesteşi olan bir sözcük kullanılmıştır.

D) Anlamdaş sözcükler bir arada kulla-
nılmıştır.
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11. 

Doğası gereği ağır hareketleri vardır.

Bu soğukta bu kadar ince kazak mı 
giyilir?

Parfümün kokusu enfes.

Yukarıda yer alan minyonların bir tanesi nicel anlama gelen sözcüğün bulunduğu bir 
cümle söylemektedir.

Buna göre, hangi minyon nicel anlamlı sözcüğün bulunduğu cümleyi söylemek-
tedir?

A) B) C) D)
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12. 

Sırtındaki ağır çantayla zar zor 
yürüyordu.

Cimri insanlardan her zaman uzak 
durmalıyız.

Okula yırtık ayakkabılarla gidip 
geliyordu.

Babamın benimle ilgili yüksek 
idealleri vardır.

Nitel ve nicel anlamlı sözcüklerin bulunduğu bu cümlelerde kaç tane nitel anlamlı 
sözcük kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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13. “Çocuk” kelimesi aşağıdaki cümleler-
den hangisinde daha genel anlamda 
kullanılmıştır?

A) Çocuk; ailenin en kıymetli, en özel 
varlığıdır.

B) Çocuk, anne ve babasının tavrı kar-
şısında dondu kaldı.

C) Çocuk, sınıfa girer girmez ağlamaya 
başladı. 

D) Çocuk olanları yememiş içmemiş, 
arkadaşına anlatmış.

14. Aşağıda verilen kelimelerden hangi-
sinde bir sözcük hem eş hem de zıt 
anlamlısıyla birlikte verilmemiştir?

Kelime Zıt Eş
A) büyük küçük kocaman
B) arka ön art
C) ama fakat ancak
D) fayda zarar yarar

15. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi 
anlam ilişkisi bakımından diğerlerin-
den farklıdır?

A) hayal – gerçek

B) acemi – usta

C) üzüntü – keder

D) süratli – yavaş

16. 
1

2

3

4

Ağrı Sızı

Tanık Şahit

Savaş Harp

Mal Mülk

Yukarıda numaralanmış sözcükler-
den hangileri eş anlamlılık bakımın-
dan doğru eşleştirilmiştir?

A) 1 ve 2 B) 2 ve 3

C) 3 ve 4 D) 2 ve 4
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1. “Kaçan balık büyük olur.” atasözünü 
söyleyen kişi hangi duygu içerisin-
dedir?

A) Umutsuzluk

B) Güvensizlik

C) Pişmanlık

D) İsteksizlik

2. İnsanın gözünden yaş gelmesi, kalbin-
de bir acıya veya ruhunda bir üzüntüye 
sebep olacak bir sıkıntı ile olur. Bu; ger-
çek, samimi ve içten olmalıdır. Gözden 
akan yaş bunun sadece göstergesidir. 
“----” atasözü bu tarz durumlar için söy-
lenmiştir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşa-
ğıdaki atasözlerinden hangisi getiril-
melidir?

A) Öz ağlamayınca göz ağlamaz.

B) Göz görmeyince gönül katlanır.

C) Ağlayanın malı, gülene hayretmez.

D) Ağlar gözden, sahte sözden sakın.

3. Ümit Yaşar Oğuzcan şiirlerinde sade-
lik, şiir sandalyesinin dördüncü ayağı
olmuştur.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun 
cümleye kattığı anlam aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kendine has, özgün bir tarzı olması

B) En önemli parçalarından biri olması

C) Sürükleyici olması

D) Zamanı aşacak nitelikte olması

4. ★ Evi nasıl toparlayacağımızı düşün-
düğümüz anda annem “Haydi baka-
lım, birlikten kuvvet doğar.” diyerek 
bizi yüreklendirdi.

■ Ben hep yanındaydım, sen de sına-
va çalışmama yardım etsen n’olur 
ki? “Bugün bana, yarın sana.”

▲ Okula bir kütüphane kurabilmek için 
çabaladığımız o günlerde Müdürü-
müz “Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var.” diyerek katılım sağlamayan ki-
şilere bir mesaj verdi.

● Bu tekerlekli sandalyeyi arkadaşına 
satın alabilmek için yaz boyunca “İş-
leyen demir ışıldar.” dedi ve hiç dur-
madan çalıştı.

Sembollerle gösterilmiş cümlelerde
geçen atasözlerinden hangi ikisi aynı 
anlama gelmektedir?

A) ★, ▲ B) ■, ●

C) ▲, ● D) ■, ★

5. Cahit Sıtkı Tarancı yazdığı şiirlerle za-
manı aşan, bugün bile okurken anı ya-
şatmayı başaran bir şair olmuştur.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun 
cümleye kattığı anlam aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kalıcı ve hâlâ okunabilen

B) Sade bir dille yazan

C) O zamanı yaşatabilen

D) Güncelliğini koruyan
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6. Annem yıllarca halının altına süpürdü-
ğü sorunlarını bugün babamın yüzüne 
vurdu.

Bu cümlede altı çizili söz grubunun 
cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin 
hangisinde vardır?

A) Söylediğim hiçbir sözü doğru hatırla-
mıyor ve umursamıyordu.

B) Sorunlarını görmezden gelip ertele-
yerek onlardan kurtulamazsın.

C) Sonuca ulaşamadığın konulara fark-
lı açılardan da bakmayı denemelisin.

D) İnsan bazen sorunlarını çözerken 
doğru yaptığını zannederek yanlış 
yolu seçebilir.

7. 1. Etekleri zil 
çalmak

a. Aynı kafadan 
olmak

2. Deliye dönmek b. Havalara uçmak
3. Aynı kapıya 

çıkmak
c. Ateş püskürmek

4. Baş eğmek d. Boyun eğmek

Bu deyimlerden aynı anlama gelenler 
eşleştirildiğinde doğru sıralama aşa-
ğıdakilerin hangisi olur?

A) 1 - b B) 1 - b

2 - c  2 - c

3 - a  3 - d

4 - d  4 - a

C) 1 - d D) 1 - a

2 - c  2 - c

3 - a  3 - b

4 - b  4 - d

8. Aşağıdakilerden hangisinde “davra-
nış ve yetenekleriyle beğeni kazanmak”
anlamına gelen bir deyim kullanıl-
mıştır?
A) Sınavdan nasıl bu kadar yüksek not 

aldığını anlamak için biraz ağzını 
aradım.

B) Okula gidene kadar ayaklarıma kara 
sular indi.

C) Sonunda aldığı notla annesinin gö-
züne girmişti.

D) Karnesindeki notlarıyla tüm dersler-
le baş ettiğini ailesine gösterdi.

9. Aşağıdakilerin hangisinde ikilemeyi 
oluşturan sözcüklerin ikisi de anlam-
sızdır?
A) Bu kadar zaman geçti, Arda’dan ses 

seda çıkmadı.

B) Ufak tefek dediğin bu kadın, koca 
evi bir saatte temizliyor.

C) Sabahtan beri burada abur cubur yi-
yorum ama kimse umursamıyor.

D) Eğri büğrü kâğıt parçalarından bu 
afişi nasıl hazırladı?

10. Aşağıdakilerin hangisinde deyim, açık-
lamasıyla birlikte verilmiştir?
A) Hemen haber uçurun babama, sına-

vı kazandım.

B) Onun böyle bir şeyi söyleme yetkisi 
yok, haddine mi düşmüş?

C) Sofraya oturup sevdiği şeyleri gö-
rünce ölçüyü kaçırır.

D) Bu hayat zaten zor, özü sözü bir dost 
ile karşılaşmak daha da zor.
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11. 

Dünyada barış ve huzur olması için 
elimden geleni yaparım. Bu konu 

açık kapı bırakılacak bir konu değil.

Pelerinim ve asamla 
iyilerin emrine amadeyim.

Kötüler benim karşımda akla 
karayı seçer. Onlara hiçbir 

zaman fırsat tanımam.

Tüm kötüleri al aşağı 
edebilecek yeteneğe 

sahibim.

Yukarıdaki kahramanlardan hangisi “birini bulunduğu mevkiden, yerden indirmek” an-
lamında bir deyim kullanmıştır?

A) B) C) D)
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12. 

A Millî Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa oyunlarında altın madalya kazanmıştır. Bu 
başarı tüm Türkiye için övünç kaynağı olmuş ve sadece kendileri değil tüm Türkiye onlar 
kadar mutlu olmuştur.

Gözlerinin içi gülmek

Boyunun ölçüsünü almak

Ayağı yerden kesilmek

Ağzı kulaklarına varmak

İşin içinden sıyrılmak

Dört köşe olmak

Yukarıda verilen deyimlerden kaçı bu durumu ifade etmek için kullanılabilir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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1. I. Oğlum, aklımın bir köşesindeki örüm-
cek ağlarına benzeyen düşünceleri-
mi süpürüp yeniden doğmamı sağ-
ladı.

 II. Siyah beyaz filmlerdeki gibiydi ha-
yat bazen.

 III. Salyangoz, onlarla dertleşir; sırtında 
taşıdığı evi onlara şikâyet edermiş, 
“Ah keşke!” dermiş.

 IV. Evdeki becerilerimi okuldaki arka-
daşlarıma ve öğretmenlerime gös-
teriyor, hem kendimi hem de çev-
remdekileri eğlendiriyordum.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde herhangi bir söz sanatı 
yoktur?

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

2. Aşağıda verilen dizelerin hangisinde 
kişileştirme yapılmıştır?

A) Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi

 Gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri 
anne.

B) Köylere, pınarbaşlarına,

 Bir avuç darı gibi dağılacaksınız!

C) Toprakta bir telaş, bir telaş

 Karıncalar öteden beri dostum.

D) Ne ıslık çalıyor diye şaşacak herkes

 Kimse çalmamalı senin gibi güzel.

3. Kara gözlü saatim

Ak yüzün yusyuvarlak

Uyanınca erkenden

İlk işim sana bakmak

Bu dörtlükte yer alan söz sanatı aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Benzetme

B) Kişileştirme

C) Abartma

D) Konuşturma

4. I. Mutluluk öyle bir servettir ki bölüşül-
dükçe çoğalır.

 II. Kimi şairler, zaman geçtikçe şiirle-
rinde hep aynı biçim ve içeriklere 
yer verirler.

 III. Yazarlık; yaşanılan zamandan kop-
mamak, insanlarla iletişim içinde ol-
maktır.

 IV. Ekonomi tamamen özel sektör tara-
fından yönlendirilecektir.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcükler ara-
sında benzerlik ilişkisi kurulmuştur?

A) I B) II C) III D) IV
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5. I. Kalktım sabahı dinledim,

 II. 04.20, bir yaz günü sabahı...

 III. Evlerin boyaları ağardı,

 IV. Ağaçlar yürüyüşe çıktı.

Bu dörtlüğün kaçıncı mısrasında ki-
şileştirme yapılmıştır?

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

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abart-
ma yoktur?

A) Dün gece o kadar çok ağladım ki 
gözlerimden akan yaşlar sel oldu.

B) Kardeşim o kadar obur ki bir oturuş-
ta elli tabak yemek yiyebilir.

C) Tüm gücüyle yüzmesine rağmen kur-
bağa suda bir türlü ilerleyemiyormuş.

D) Akşamki maçı izleyebilmem için ön-
celikle dağ gibi ödevimi bitirmeliyim.

7. Orman güzellik ve zenginlik demek

Ormanları sevmek, korumak gerek

Ormansız memleket çöldür, çoraktır

Orman bulutlara yeşil konaktır.

Bu şiirde aşağıdaki söz sanatlarının 
hangisinden yararlanılmıştır?

A) Benzetme

B) Kişileştirme

C) Konuşturma

D) Abartma

8. ...

Ağaç, çok sevdi çocuğu...

Öperdi altın saçlarından

Dudakları olaydı!

...

  (Arif Nihat Asya)

Bu dizelerde yer alan söz sanatları 
aşağıdakilerin hangisinde verilmiş-
tir?

A) Abartma – Kişileştirme

B) Kişileştirme – Benzetme

C) Benzetme – Abartma

D) Konuşturma – Benzetme

9. Kuzumuz var,
Yaylalarda meleşir.
Çeşmemiz var,
Gece gündüz söyleşir.
Yazımız var,
Pehlivanlar güreşir.
Bu toprağa
Kimse girememiştir.
  (Cahit Külebi)

Bu şiirde kişileştirilen unsur aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Pehlivan B) Toprak

C) Kuzu D) Çeşme
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10. Alınız!

Alınız gözlerimin önünden

Bu yeşil yeşil olmayan yosunları

Ben kırmızı balık

Al al kırmızı, turuncu turuncu

İstemiyorum hürriyetimin gömüldüğü

Bu kavanozu

Bu şiire hâkim olan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuşturma B) Benzetme C) Abartma D) Zıtlık

11. 
Siyah inci yarışırken benimle
Beyaz gülün rekabeti teninle

Kişileştirme
(Teşhis)

Bakışınla yüreğime saplanan
Hançer sensin yara benim Aysuda

Benzetme
(Teşbih)

Şaşırır yolunu denizde gemi
Boşuna bir liman arar.

Tezat
(Zıtlık)

Ah bu türküler, köy türküleri
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz

Konuşturma
(İntak)

Söz sanatlarının yer aldığı sembollerle dizeler eşleştirildiğinde hangi sembol dışta 
kalır?

A) B) C) D)
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12. 

III IV

I

Bob Marley

Helen Keller

Bu hayat bana;
insanların gülemediği için 
ağladığını,
susamadığı için 
konuştuğunu,
ölemediği için yaşadığını 
öğretti. Erich Fromm

Bir şeye
sahip olmak değil
layık olmak önemlidir.

Hayat ya cüretkâr bir
serüvendir ya da hiçbir 
şeydir.

Görünüşe göre hüküm 
vermeyin,
zengin bir kalp
ucuz bir ceketin altında 
olabilir.

II

Seda, Instagram’da paylaştığı ve çok sevdiği sözü telefon kabına yazdıracaktır. Seda’nın 
telefon kabına yazdıracağı sözde tezat (zıtlık) sanatı kullanılmıştır.

Buna göre, Seda yukarıdaki numaralanmış sözlerden hangisini telefon kabına 
yazdırmıştır?

A) I B) II C) III D) IV
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1. 1. fayda ★ alıngan
2. giz ▲ az
3. küs ■ sır
4. kıt ● yarar

Yukarıdaki numaralanmış sözcükler 
sembollerle gösterilen eş anlamla-
rıyla eşleştirildiğinde hangileri dışta 
kalır?

A) 1 – ● B) 3 – ★

C) 2 – ■ D) 4 – ▲

2.    ● A ve B grubundaki sözcükler zıt an-
lamlıdır.

● B ve C grubundaki sözcükler eş an-
lamlıdır.

Aşağıdakilerden hangisi bu bilgilere 
göre düzenlenmemiştir?

A B C
A) Acemi Usta Becerikli
B) Barış Savaş Harp
C) Cevap Soru Sual
D) Hızlı Süratli Yavaş

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcüğün eş seslisi yoktur?

A) Ah babacığım, nasıl da saçlarına 
kırlar düştü!

B) Küçükken yatmadan bir bardak süt 
içerek uyurdum.

C) İzmir’de kaldığımız evin bahçesinde 
asma ağaçları tüm çardağı sarıyordu.

D) Pek de mutlu sayılmam bu haberleri 
duyduktan sonra.

4. Başına gelen bunca şeyden sanki ders 
çıkarmamıştı. Günlerce geç saatlere 
kadar ayakta olduğu için o sabah sına-
va girememişti ve okulu bir yıl bu se-
bepten uzatmıştı. Uzattığı bu döneme 
sırf annesi için dayanmış, hayatındaki 
hiçbir düzeni değiştirmemeye de de-
vam etmişti.

Bu metinde altı çizili sözcük ve söz 
grupları için aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

A) İçinde bulunan şartları değerlendire-
rek yanlış adım atmamak anlamına 
gelen bir deyim kullanılmıştır.

B) Süreyi artırmak anlamında bir söz-
cük kullanılmıştır.

C) Mecaz anlamlı deyim kullanılmıştır.

D) Dayanmak kelimesi gerçek anlamda 
kullanılmıştır.

5. I. Alfabe = Abece

 II. Bakiye = Kalan

 III. Dizayn = Ölçü

 IV. Ebedî = Sonsuz

 V. Güya = Hâlbuki

Yukarıdaki numaralanmış yabancı söz-
cüklerden kaç tanesinin Türkçe kar-
şılığı yanlış verilmiştir?

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


