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Aşağıdaki cümlelerde kullanılan “okumak’’ sözcüğü ile anlamlarını eşleştiriniz. 

1 AYaşadıklarının onu nasıl etkilediği 
yüzünden okunuyor.

Bir konuyu öğrenmek için okulda, bir 
öğretmenin yanında veya yazılı şeyler 
üzerinde çalışmak, öğrenim görmek

2 BOnun okuması için tüm eş dost sefer-
ber olmuştu. Bir şeyin anlamını çözmek

3 C
Dergide beğenilen projeleri okurken 
kendi projesinden de söz edildiğini fark 
etti. 

Yazılmış bir metnin iletmek istediği 
şeyleri öğrenmek

4 ÇBulmaca Kulesi’ndeki çocuklar haritada 
gizlenen şifreyi okumayı başardı.

Bazı belirtilerle bir anlamı, gizli bir 
duyguyu anlamak, kavramak

5 DÖğretmeninin onun için yazdığı karne 
görüşünü okuyup okuyup gülüyordu.

Bir yazıyı meydana getiren harf ve işa-
retlere bakıp bunları çözümlemek veya 
seslendirmek

1. 2. 3. 4. 5.

ETKİNLİK - 1 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizilmiş sözcüklerin gerçek anlamlı mı, mecaz anlamlı mı olduklarını karşılarına yazınız. 

1  Müziğe olan düşkünlüğü sayesinde birçok aleti çalmaya başladı. ..........................................

2  Bahçelerinde açan ilk çiçeği öğretmenine vermek için kopardı.  ..........................................

3  Kardeşlerden en küçüğü, herkesten daha cesur bir çocuktu. ..........................................

4  Sanata ve spora ilgi gösteren parlak bir nesil yetiştiriyoruz. ..........................................

5  Olgunlaşmadan topladığı erikler, ekşiliğinden yenmiyordu. ..........................................

6  Yetenekli sporcularımız ilgisizlik sebebiyle harcanıyor. ..........................................

7  Yıllarca onun bunun sırtından geçinmeyi başardı. ..........................................

8  Başına darbe almamak için son anda hamle yaptı. ..........................................

9  Çevrendekileri karalayarak bir yere varamayacağını anlamalısın. ..........................................

ETKİNLİK - 2 
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Aşağıdaki cümlede yer alan terim anlamlı sözcüklerin altını çiziniz ve hangi alana ait olduğunu yazınız. 

1
Son dakikada attığı üçlük ile takımının kazanmasını sağladı. 

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

2
İlk perde bitince dışarıya çıkıp hava aldılar. 

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

3
TÜİK’in verdiği bilgilere baktığımızda enflasyonun arttığını görüyoruz.

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

4
Stetoskoplar kullanılırken hasta, derin nefesler alıp vermelidir.

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

5
Yunus Emre, şiirlerinde didaktik ögelere sıkça yer vermiştir. 

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

ETKİNLİK - 3 

Aşağıdaki cümlede yer alan mecaz anlamlı ifadeleri bulup boşluğa yazınız.

1. Çocuğa söylediği sözler çok ağır gelmiş olmalı. .......................................................................................................

2. Artık bu tip sözlere hepimizin karnı tok. .......................................................................................................

3. Bu kadar sıcak bir karşılamayı beklemiyordum. .......................................................................................................

4. Sınavda çok hata yapınca babam bizi fırçaladı. .......................................................................................................

5. Durup dururken çocuğun kalbini neden kırdın? .......................................................................................................

6. Ağır hareket edince teknik direktör kızdı. .......................................................................................................

7. Bu çocuk daha pişmemiş, fazla güvenmeyin. .......................................................................................................

8. Dayım gerçekten çok ince bir insandır. .......................................................................................................

9. Bir saattir boş konuştuğunun farkında mısın? .......................................................................................................

10. İnsanların üstünden para kazanmayı bırak artık. .......................................................................................................

ETKİNLİK - 4 
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8.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
8.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ger-
çek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Seninle her gün buluştuğumuz o parkı, dün gibi hatır-

lıyorum.

B) Zamanın ötesinde, başarılı bir eser yazmıştı genç 

şair.

C) Ona öğretilenleri sindirmiş ve bir bir uygulamıştı.

D) Yine o eski konulardan bahsedip hepimize sırayla 

bakmıştı.

2. •  Az ileride birkaç genç, ayaküstü sohbet ediyordu.
  • Yangın, ormandaki genç ağaçlara da hayli zarar verdi.
  • Emekli olup bu köye yerleşmesi, genç kalmasını sağ-

lamış.
  • Konunun uzmanı, gençlerle bir sohbet gecesi düzen-

liyor.
  • Genç Türkiye, bu savaş ortamından olabildiğince ka-

çınmıştı.

Bu cümlelerde “genç” sözcüğü kaç farklı anlamda kul-
lanılmıştır?

A) 2 B) 3  C) 4  D) 5

3. Aşağıdakilerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük 
kullanılmıştır?

A) Elimizde yeşeren umutlarımızla alacakaranlıkta yola 

çıkmıştık.

B) Yapılacak araştırmalarla fay hatları derinlemesine in-

celenecek.

C) Sonunu düşünmeden giriştiğimiz bu uğraş, hepimizi 

yordu.

D) İp üzerinde dengesini sağlamak için eline bir sırık al-

mıştı.

4. “Çiğ” sözcüğü hangisinde gerçek anlamının dışında 
kullanılmıştır?

A) Bu çiğ hareketleriyle asla bizim aramızda yeri olamaz-

dı.

B) Patlamayla ortalığı çiğ bir ışık aydınlatmıştı.

C) Önümüze koyduğu etler, yenmeyecek kadar çiğdi.

D) Kahvaltısının vazgeçilmezleri, çiğ domates ve birkaç 

zeytindi.

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük verilen an-
lamıyla uyuşmamaktadır?

Cümle Anlam

A) Kor yanaklarına gözyaşları 

düşüyordu bir bir.

İyice yanarak ateş 

durumuna gelmiş.

B) Henüz yirmisinde, atik, zıpkın 

gibi delikanlıydı.

Çabuk davranan, 

çevik.

C) Elli milyon dolar değerinde 

külçe altın çalmışlar.

Eritilip kalıba dökül-

müş olan.

D) Bu zaferden sonra kendisine 

“mareşal” unvanı verildi.

Savaşta kazanılan 

başarı.

6. Geldiğimizi ---- söylemeden şehrin ---- sokaklarında dola-

şıp ---- birer birer ---- yaşadık.

cümlesinde boşluklara aşağıdakilerden hangisi sıra-
sıyla getirilmelidir?

A) herkese – sessiz – umutlarımızı – yine

B) kimseye – ıssız – anılarımızı – tekrar

C) hiçbirini – gürültülü – hayallerimizi – sorarak

D) hepsine – amansız – akrabalarımızı – ziyaret edip
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7. Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlı bir sözcü-
ğe yer verilmemiştir?

A) En zor anımızda, umutlarımızı yeşerten konuşmalar 

yapardı.

B) Bu oyunda yanan çocuk, hemen ebe olmak zorunda-

dır.

C) Bir ağaç, ilk meyvesini elli yıl sonra verebiliyormuş.

D) Tek isteği, hayatta her anlamda kendine yeten birisi 

olmaktı.

8. “Deneme” kelimesi aşağıdakilerden hangisinde terim 
olarak kullanılmıştır?

A) Edebiyatımızda denemeye yeterince önem verilmiyor 

nedense.

B) Model uçağın henüz deneme aşamasında olduğu 

kaydedildi.

C) Yeni öğretmenimiz bizi deneme adına farklı sorular 

soruyordu.

D) Öğrendiği hemen her konuda kendini denemeye gay-

ret gösterir.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcüklerin tümü 
gerçek anlamlıdır?

A) Askerliğini Ankara’da yapan Erkan eniştem anılarını 

anlatıyor.

B) Taze fikirleriyle her zaman diğerlerinden farklı olduğu-

nu gösterir.

C) Öğrenciler sınav yaklaştıkça kara kara düşünüyordu.

D) Yaptığımız işin kaymağını yine onun gibiler yiyecek 

anlaşılan.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir 
sözcüğe yer verilmemiştir?

A) Davanın sonucunun açıklanması için herkes ayağa 

kalkmıştı.

B) Yarışmayla belirlenen üç kişi, ıssız bir yere bırakıla-

cakmış.

C) Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımadadır.

D) Gelişen ani atakta yan hakem, ofsayt bayrağını kaldır-

dı.

11. “Çay” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “misafirlerin 

ağırlandığı toplantı” anlamında kullanılmıştır?

A) Türkiye’de çay üretimi Zihni Derin’in çabalarıyla başla-

mıştır.

B) Taziye için gelenlere ev sahipleri tepsi tepsi çay dağıt-

tı.

C) Artık bu çay davetlerinden sıkılmış, yeni çevreler arı-

yordu.

D) Çayın yetişmesi için iklimin çok yağışlı olması gerek-

mekte.

12. Aşağıdakilerin hangisinde “bir şeye rastlayan zaman” 
anlamına gelen bir sözcük kullanılmıştır?

A) Yaşamın yaz mevsimi gençliktir.

B) Sevdiği meyveleri dalından koparıp yerdi.

C) Gelir herhâlde beklediğimiz o günler.

D) O sırada kapıda beliriveren adamı görmemişti.
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8.2.5. : Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

8.3.5. : Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 
anlamını tahmin eder.

EŞ ANLAMLI 
(ANLAMDAŞ) SÖZCÜKLER

Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen tam olarak 

aynı anlamı taşıyan sözcüklere, eş anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki tabloda eş anlamlı sözcükler gösterilmiştir.

Sözcük

Kelime

Cümle

Tümce

Mısra

Dize

Edebiyat

Yazın

Fiil

Eylem

Eş anlamlı sözcükler, birbirlerinin yerine kullanılabilir.

•  Size bir hatıramı anlatayım.

 Size bir anımı anlatayım. 

•  Deneyimlerimi size yavaş yavaş aktaracağım.

 Tecrübelerimi size yavaş yavaş aktaracağım.

•  Sorularınızın cevabını birazdan vereceğim.

 Sorularınızın yanıtını birazdan vereceğim.

Bir sözcüğün eş anlamlısı, kullanıldığı cümleye göre değişebilir.

•  Aldığım gömleğin kolları bol geldi. (Buradaki “bol” sözcüğü, “geniş” anlamında kullanılmış.)

•  Burada Antep fıstığı bol bulunur. (Buradaki “bol” sözcüğü “çok” anlamında kullanılmış.)

BİLGİ KUTUSU
Bir sözcüğün eş anlamlısı 
kullanıldığı cümleye göre 
değişebilir. Sözcüğün 
cümlede kullanıldığı anlama 
ve cümle bütünlüğüne 
bakmalısınız.

Yakın Anlamlı 
Sözcükler

Karşıt Anlamlı 
Sözcükler

Anlamdaş 
Sözcükler

Sesteş 
Sözcükler

SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ – 1
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Aşağıdaki metinde geçen altı çizili sözcüklerin eş anlamlarını verilen boşluğa yazınız.
Bütün imkânlarımızı seferber ederek tatil için kendimizi ayarlamıştık. Ailemle geçireceğim ilk se-

yahat olduğundan benim için bu yolculuk çok değerliydi.  Sabah yola çıkmıştık. Yolda yeni açmış 

ağaçların yemyeşil güzelliği ve cıvıldayan kuşların sesleri ile güne başlamıştık. Yolda giderken 

manzarayı izliyor bir yandan da anılara dalıyordum. Zaman geçtikçe daha mesut oluyordum. 

Ailemle yaptığım ilk seyahatim oldukça eğlenceli geçiyordu.

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

ÖĞRENİYORUM 

YAKIN ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Anlam olarak birbirine benzese de tam olarak aynı anlamı karşılamayan, ara-

larında anlam ayrıntısı bulunan sözcüklere, yakın anlamlı sözcükler denir.

Örneğin, “yalan” ve “yanlış” sözcükleri anlam olarak birbirine benzer. Bu sözcükler, yakın anlamlı-

dır. Çünkü yalan olan her söz, yanlıştır. Ancak yanlış olan her söz, yalan anlamına gelmez. Dolayısıyla 

bu sözcükler tam olarak aynı anlamı karşılamaz.

Aşağıdaki tabloda aynı renkteki sözcükler yakın anlamlıdır.

Doğru

Üşümek Tutmak

Dürüst Çabalamak Uyumak

Donmak Çalışmak YatmakYakalamak

Aşağıdaki sözcüklerden diğerleriyle yakın anlamlı olmayanı karşısında verilen boşluğa yazı-
nız.

Basmak – Dağıtmak – Ezmek – Çiğnemek ...........................................

Somurtmak – Alınmak – Küsmek – Kırılmak ...........................................

ÖĞRENİYORUM 
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ZIT (KARŞIT) ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Karşıt kavramları karşılayan, anlamları bakımından birbirleriy-

le çelişen sözcüklere, zıt anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki tabloda aynı renkteki sözcükler zıt (karşıt) anlamlıdır.

Üretim Yabani

Korkak Yapay

Tüketim EvcilTaze

Cesur Bayat Doğal

Bir sözcüğün zıt anlamlısı, kullanıldığı cümlelere göre farklılık gösterebilir.

•  Elindeki ince kitabı haftalardır okuyup bitiremedi. (Bu cümledeki “ince” sözcüğünün zıt 
anlamlısı, “kalın” sözcüğüdür.)

•  Davranışları, onun ince bir insan olduğunu gösteriyor. (Bu cümledeki “ince” sözcüğünün 
zıt anlamlısı, “kaba” sözcüğüdür.)

Sözcükleri zıt (karşıt) anlamlı kabul edebilmemiz için sözcüklerin her ikisinin de gerçek 

ya da mecaz anlamlı olması gerekir.

•  Elektrikler kesildiği için her yer karanlıktı. (“Karanlık” sözcüğü gerçek anlamda kullanıl-
mış.)

•  Çocuğun kötülükten uzak, aydınlık bir yüzü vardı. (“Aydınlık” sözcüğü mecaz anlamda 
kullanılmış.)

Bir sözcüğün olumsuzu, onun zıt anlamlısı değildir.

•  “Akıllı” sözcüğünün olumsuzu “akılsız”, zıt anlamlısı ise “deli” sözcüğüdür.

•  “Gelmek” sözcüğünün olumsuzu “gelmemek”, zıt anlamlısı ise “gitmek” sözcüğüdür.
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Aşağıdaki tabloda geçen sözcüklerin sırasıyla olumsuzunu ve zıt anlamlısını karşısında 
verilen boşluğa yazınız.

Sözcükler                Olumsuzu                 Zıt Anlamlısı

Kaybetmek

Konuşmak

Neşeli

Küsmek

Başlamak

ÖĞRENİYORUM 

EŞ SESLİ (SESTEŞ) 
ANLAMLI SÖZCÜKLER

Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları birbirinden tamamen 

farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir. 

Aşağıdaki tabloda yer alan sözcüklerin sesteşi vardır.

yüz

at

kır

yaz

bin

yüz

düş

kara

gül

yat

Şapka (düzeltme – inceltme) işareti (^)  olan sözcükler ile şapka işareti olmayan sözcükler 

arasında sesteşlik özelliği aranmaz. Çünkü bu sözcüklerin hem yazılışı hem okunuşu farklıdır.

•  Hala – hâlâ, aşık – âşık,  kar –  kâr, adet – âdet…

Aşağıdaki şiirde geçen sesteş sözcüklerin altını çizip birinin sesteşini cümle içinde kul-
lanınız.

Bir gün gelir, ben de yanarım

Geç oldu artık bakamam yüzüne

Gülüşünü, yaş alışını, bakışını

ÖĞRENİYORUM 

BİLGİ KUTUSU
Bir sözcüğün gerçek anlamı 
ile mecaz anlamı arasında 
sesteşlik özelliği aranmaz.
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Aşağıdaki bulmacada yukarıdan aşağıya, soldan sağa; “Kalp, dil, hasret, ikaz, anlam, zararlı” sözcüklerinin eş anlamları gizlen-
miştir.  Bu sözcükleri bulmacadan bulunuz.

F A Y D A L I

İ L K Ö U İ L

L İ A Z F S I

O S Y L A A K

Y Ü R E K N E

U R A M A N A

N Ü U Y A R I

ETKİNLİK - 1 

Aşağıdaki şarkı sözlerinde geçen “sesteş” sözcüklerin altını çiziniz.

   

Yürüyorum düş bahçelerinde

Gördüm düşümden büyük bahçe yok

Yüreğimin kuşları konmuş telgrafın tellerine

Neşesi gurbet selamlarından çok

A benim dilsiz dillerim

A benim sessiz ellerim

Yakala saçından, tut hayatı

ETKİNLİK - 2 
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ANAHTAR SÖZCÜK

1. 2. 3. 4. 5.

ETKİNLİK - 3 

Aşağıdaki bulmacayı, verilen yönergeye uygun 
olarak doldurunuz. 

Kutucukları doldurduktan sonra numaralı anah-
tar harfleri sırasıyla birleştirip anahtar sözcük 
kısmına yazınız. 

1. Kabiliyet sözcüğünün eş anlamını yazınız.

2. Hür sözcüğünün eş anlamlısını yazınız.

3. Taze sözcüğünün zıt anlamlısını yazınız.

4. Cimri sözcüğünün zıt anlamlısını yazınız.

5. Konuk sözcüğünün eş anlamlısını yazınız.

6. Teklif sözcüğünün eş anlamlısını yazınız.

7. Sığ sözcüğünün zıt anlamlısını yazınız.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

3

5

4

Aşağıdaki sözcükleri yakın anlamlıları ile eşleştiriniz.

Bakmak Seyretmek1 A

Çevirmek Göndermek2 B

Dost Durmak3 C

Usanmak Arkadaş4 Ç

Yollamak

Uğraşmak

Beklemek

Döndürmek

Sıkılmak

Didinmek

1. A

2.

3.

4.

5.

6.

7.

5

6

7

D

E

F

ETKİNLİK - 4 
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2
8.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 

8.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 
anlamını tahmin eder. 

1. Bu iş yerinde itibar görmek istiyorsanız var gücünüzle ça-

lışmanız gerekmektedir.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?

A) Şair, şiirinde İstanbul’un bilinmeyen semtlerini dile ge-

tirmeyi amaçlamıştır.

B) Bu şehrin insanları, hakikaten çok dürüst ve samimi 

insanlardı.

C) Düşüncelerimizi dile getirirken karşımızdakini kırma-

maya özen göstermeliyiz.

D) Erdemli insanlar, saygınlığını yitirmekten korkan in-

sanlardır.

2. I.  Doğa, bizim için en güzel şartlarını her zaman sun-

muştur.

II. Genç adam, ayakkabılarını bağladıktan sonra koşma-

ya başladı.

III. Bir dilin ağız özelliklerinin bilinmesi gençler açısından 

oldukça önemlidir.

IV. Rize’de geçen yıl meydana gelen sel, birçok insanı 

maddi açıdan zarara uğratmıştı. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
eş seslidir?

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

3. Gençlik yıllarımızda ben ve Ahmet çok güzel para kaza-

nıyorduk.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün karşıt anlamlısı aşa-
ğıdakilerin hangisinde vardır?

A) Öğleden sonra pikniğe gitmeye karar vermiştik fakat 

yağmur yağınca gidemedik. 

B) Elindeki az parayla ne yapacağına karar veremiyor, 

uzun uzun düşünüyordu zavallı adam. 

C) Adıyaman’a giderken yol üzerinde çok güzel bir man-

zara gördük ve o manzara eşliğinde çay içtik.

D) Bugün Türkçe öğretmenimizin işlediği ders çok güzel 

geçti ve ben konunun tamamını anladım. 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler 
bir arada kullanılmıştır?

A) İşe giderken yavaş, işten dönerken hızlı adımlar atar-

dı.

B) Yüce dağ başında kardım, eridim; keman kaşlı güzel 

yârim.

C) Gönül bir güzeli sevmiş, benim bunda günahım var 

mı?

D) Elbet sizin de kendinize göre planlarınız vardır, itiraz 

etmiyoruz.

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

A) Çanakkale Savaşı’nda 57. Alay eşsiz bir kahramanlık 

örneği sergiledi.

B) Bu konudaki sabır ve özverinize hayran olmamak 

mümkün değil.

C) Olayın yaşandığı an içimden herkese kızmak gelmişti 

ama tuttum kendimi. 

D) Bu ay bütün planlarımızı gerçekleştirip kendimize va-

kit ayırmak istiyoruz. 

6. •  Küçük kızın kolundaki ben, arkadaşının dikkatini çek-

mişti. (derideki küçük leke)

•  Bugün gideceğiniz gösteriye ben de sizinle gelmek is-

terim. (birincil tekil kişi zamiri)

  Bu örneklerde kullanılan “ben’’ sözcüğünde sesteşlik özel-

liği bulunmaktadır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş bir sözcük 
kullanılmamıştır?

A) Yüzme dalında şampiyon olan genç, çalışmalarına 

ara vermeden devam etti.

B) Dün, okuldan eve gelirken öyle bir dolu yağdı ki çan-

tamdaki defterler bile ıslandı.

C) El elin eşeğini türkü çağırarak arar, demiş atalarımız.

D) Masanın üzerinde yemek artıkları, tabak ve bardak 

kalmıştı.
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7. İşlerinizi yaparken daha hareketli olmanızı istiyorum. 

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağı-
daki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Edebiyat konusunda etkin olan genç yazar, her geçen 

gün kendini geliştiriyordu.

B) Bu kadar durgun olduğunuzu bilseydim sizin için farklı 

bir planlama yapardım.

C) Fedakârlık yapan bireyler, sonunda istedikleri başarıyı 

elde edecektir. 

D) Genç ressam, son eserinde hayvan figürlerine de yer 

vermeyi tercih etmiş. 

8. I.  Seda Öğretmen’in öğrencilerine verdiği ödül, onları 

çok mutlu etti.

II. Şair, şiirin son kıtasında yüreğindeki acıları ustalıkla 

dile getirmiş.  

III. Türkçenin dil özelliklerini bilmek hepimiz için çok 

önemlidir.

IV. Aldığımız ürünler sağlam çıkmayınca iade etmek zo-

runda kaldık.

Numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

A) I numaralı cümledeki “ödül’’ sözcüğünün zıt anlamlısı 

“ceza’’ sözcüğüdür.

B) II numaralı cümledeki “dil’’ sözcüğü eş sesli bir söz-

cüktür.

C) III numaralı cümledeki “dil’’ sözcüğünün anlamdaşı “li-

san’’ sözcüğüdür.

D) IV numaralı cümledeki “sağlam’’ sözcüğünün zıt an-

lamlısı “dayanıklı’’ sözcüğüdür. 

9. Benim gönlüm bir yağmur misali

                   I

Dökülür yürekten dile

                             II

Sen bir sevdanın harap düşmüş hâli

               III 

Ben de göklerde kaybolan bir kuş misali 

                                                 IV

Bu şiirdeki numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
sesteşi vardır?

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

10. Son toplantıda ürünler için yaptığınız teklifi değerlendireceğiz. 

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?

A) Size sunulan önerileri neden geri çevirdiğinize bir türlü 

anlam veremedim.

B) Ahmet Bey, önümüzdeki hafta yüzme kursuna katıla-

mayacağını söyledi.

C) Saatin bu kadar geç olduğunu fark etseydim hemen 

çıkıp gelirdim yanınıza.

D) İşe aldığımız genç, zamanının çoğunu gereksiz işlerle 

geçiriyor. 

11. Soldan sağa ve yukarıdan aşağıya sözcükler yazılan bul-

maca aşağıda verilmiştir.
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Bu bulmacada aşağıdakilerden hangisinin eş anlam-
lısı yoktur?

A) Emniyet B) Demir yolu

C) Rütbe D) Merasim
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8.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
8.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

SÖZCÜKLER 
ARASI ANLAM 
İLİŞKİLERİ –2

GENEL ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Aynı türden kavramları topluca karşılayan sözcüklere genel anlamlı söz-

cük denir.

G
en

el
de

n 
Ö

ze
le

Metin

Cümle

Sözcük

Hece

Harf

•  Bu piramitteki en genel kavram “metin” sözcüğüdür. 

ÖZEL ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Anlam kapsamı dar olan, ortak kavramlardan birini anlatan sözcüklere 

özel anlamlı sözcük denir.

Ö
zelden G

enele

Metin

Cümle

Sözcük

Hece

Harf

•  Bu piramitteki en özel kavram “harf’’ sözcüğüdür. 

Nicel 
Nitel

Somut
Soyut

Genel
Özel

BİLGİ KUTUSU
“-ler / -lar’’ çokluk eki 
almış bir sözcük “Genel 
anlamlıdır.” diyemeyiz. 
Sözcüğün ne anlattığına 
bakmalıyız. 

SÖZCÜKLER ARASI ANLAM İLİŞKİLERİ 
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Canlı – Kuş – Varlık – Hayvan -  Papağan
Yukarıda karışık olarak verilen sözcükleri genelden özele doğru sıralayınız.

G
en

el
de

n 
Ö

ze
le

ÖĞRENİYORUM 

NİCEL ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Sayılabilen ya da ölçülebilen bir özelliği bildiren sözcüklere, nicel anlamlı 

sözcükler denir.

•  Havanın soğuk olduğunu bile bile dışarıya çıktılar.

                    Nicel

•  Evlerinin mutfağı, salonlarından bile genişti. 

                                                                 Nicel

•  Deneme sınavı için verilen süre bir buçuk saatti.

                                                            Nicel

NİTEL ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Sayılamayan ya da ölçülemeyen bir özelliği bildiren sözcüklere, nitel 
anlamlı sözcükler denir.

•  Telefonda verdiği soğuk yanıtlar, bu işin kolay olmayacağını gösteriyor. 

                                    Nitel

•  Çevremizdeki olayları anlamak için geniş bir çerçeveden bakmalıyız. 

                                                               Nitel  

•  Sınava hazırlanan öğrencilerin üstünde ağır bir yük oluşuyor.  

                                                                      Nitel  



2424
Mozaik Yayınları 8. SINIF • iNTRO • TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcükleri nicel ve nitel kutularına yazınız. 

•  Çok soru soran değil, doğru soru soran kazanır.  

•  Kalın kesilen odunları sobaya sığdıramadık. 

•  Televizyon dizilerine fazla önem veriliyor. 

Nicel Anlam Nitel Anlam

ÖĞRENİYORUM 

BURUN DUYU ORGANLARIMIZ

DERİ

GÖZ

KULAK

DİL

SOMUT ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Beş duyu organından biriyle algılanabilen varlıkları karşılayan sözcüklere, 

somut anlamlı sözcükler denir.  

•  Ağaç, elektrik, ses, koku, tatlı, tuzlu, elma, marul, sert, yumuşak, hava, ışık…

SOYUT ANLAMLI 
SÖZCÜKLER

Beş duyu organından hiçbiriyle algılanamayan varlıkları karşılayan söz-

cüklere, soyut anlamlı sözcükler denir. 

•  Akıl, korku, rüya, hüzün, fikir, sevgi, mantık, vicdan, özlem, merhamet, ilgi… 

Bir sözcük cümlede hem soyut anlamda hem somut anlamda kullanılabilir. 

•  Çiftlikten ayrılırken yüzümüzde tatlı bir gülümseme kaldı.

                                                  Soyut

•  Yemekten sonra yediğimiz tatlının tadı damağımda kaldı. 

                                             Somut
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Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin başına genel anlamlı ise (G), özel anlamlı ise (Ö) yazınız.

İstanbul’un Avcılar ilçesindeki bir okulda göreve başladı.

Şiir okumayı seven insanları kendime yakın buluyorum.

Polisler, devletin kurallarını uygulamakla görevlidir.

Bu yıl, Mozaik Yayınlarının kitaplarını kullanmaya karar verdik.

Daha yeşil bir doğa için yurdun dört bir yanına fidan dikmeliyiz.

1.

2.

3.

4.

5.

ETKİNLİK - 1 

Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili ifadelerin somut mu, soyut mu olduğunu karşılarına işaretleyiniz.

Soyut Somut

1.  Televizyondaki tartışma programlarını izlemekten çok sıkılmıştık. 

2.  Konya Yolu’nda sis sebebiyle görüş mesafesi iki metreye düşmüş.

3.  Yaşadığı kaza sonucu beyin ameliyatı olmak zorunda kaldı.

4.  Bizimle çok kısa süre çalıştı ama hayatımıza renk kattı.

ETKİNLİK - 2 



2626

BÖLÜM - 1 • ETKİNLİK 

Mozaik Yayınları 8. SINIF • iNTRO • TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerde anlatımın genelden özele mi, özelden genele mi olduğunu altındaki boşluklara yazınız.

1
Otomobil almak isteyenler tercihlerini yerli otomobilden yana yaptı.

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

2
Sofradaki yemeklerin çokluğundan pilava dokunan olmamış.

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

3
İzmir’e uğrayıp da Efes ve Bergama’yı görmemek olmazdı. 

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

4
Gül, insanların gözünde diğer çiçeklerden daha değerlidir. 

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

ETKİNLİK - 3 

Aşağıdaki cümleleri nicel ve nitel yönden inceleyiniz.

Nicel Anlam

Nitel Anlam

Nicel Anlam

Nitel Anlam

Nicel Anlam

Nitel Anlam

Nicel Anlam

Nitel Anlam

1.  Resim dersinde kullanmak için bir düzine boya kalemi aldı.

2.  Cumhuriyet ilkelerine son derece bağlı bir askerdi.

3.  Kısa bir konuşmanın ardından yemeğe geçtiler.

4.  Millî sporcularımız, hedeflerinin büyüklüğünden söz ediyordu. 

ETKİNLİK - 4 
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3
8.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır. 
8.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 

1. I. Ankara, önemli şehirlere eşit mesafede olmasından 

dolayı Kurtuluş Savaşı’nın yönetildiği merkez olmuş-

tur.

II. İnsanlık tarihi açısından en önemli icatlar arasında 

bulunan tekerlek, insanlığın gelişmesine büyük katkı 

sağladı.

III. İnsanoğlu gelecekte Mars ve Venüs gibi gezegenler-

de maden aramaya başlayacakmış.

IV. Destanlar; ait oldukları toplumların ortak değerlerini, 

kurallarını ve yaşam biçimlerini içeren en uzun edebi 

türdür.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde özelden genele 
bir sıralama yoktur?

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

2. I.  Yaşadıklarınızla ilgili kaygılarınızı anlıyorum ama eli-

mizden geleni yapıyoruz.

II. Mutfak dolabından gelen gıcırtılar herkesi tedirgin edi-

yor.

III. Kitap okumanın verdiği o güzel hissi başka hiçbir şey-

de bulamıyorum.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin anlam özellikleri 
sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. II. III.
A) Soyut Somut Soyut
B) Somut Soyut Somut
C) Soyut Somut Somut
D) Somut Soyut Soyut

3. (I) Vaktiyle güzel bir memlekette bir padişah yaşarmış.    

(II) Bu padişah ara sıra okunu alır, ava çıkarmış. (III) Av 

mevsimi yaklaşınca hizmetçilerini de yanına alıp yola ko-

yulmuş. (IV) Çok iyi nişancıymış ve uzak mesafelerden 

dahi hedefini tam isabetle vurabilirmiş.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde nitel bir ifade 
kullanılmıştır?

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

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “büyük” sözcüğü ni-
celik bildirmektedir?

A) Geçmişten günümüze kadar insanlık, adına “doğal 

afet” dediğimiz birçok büyük olay atlatmıştır.

B) Anadolu coğrafyasında birçok devlet geçmişten beri 

büyük oyunlar oynuyor.

C) Büyük işler başarmış insanların ortak özelliği, büyük 

acılar çekmiş olmalarıdır.  

D) 2010 yılında Dubai’de tamamlanan “Burç Halife” bina-

sı dünyanın en büyük yapısıdır. 

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut isim-
dir?

A) Akdeniz üzerinden gelen sıcak hava dalgası, ülkenin 

tamamını etkisi altına alacak.

B) Selçuklulardan kalma bu güzel yapıt, Anadolu’nun 

simgelerinden birisidir.

C) Bu zor günlerimde yaptığınız iyilikleri ömrüm boyunca 

asla unutmayacağım.

D) İyi bir konuşmacı dinleyicilerle göz teması kurar ve 

ses tonunu onlara göre ayarlar.

6. “Genel anlamlı” sözcük birden çok türde varlığı veya kav-

ramı karşılarken “özel anlamlı” sözcük yalnızca bir türde 

olan varlığı veya kavramı karşılar.

Buna göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
özel anlamıyla kullanılmıştır?

A) İbni Sina’nın eserlerini okuyunca bin yıl öncesinin bil-

gisiyle o kitapları nasıl yazdığına hayret ediyorum. 

B) Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kena-

rına oturtur, ödevlerimi tekrarlatırdı. 

C) Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğarlar ve aynı 

var olma hakkına sahiptirler.

D) Meyvelerin içinden sağlık, ölümsüzlük ve bereket 

sembolü olarak görülen narı bol bol tüketmeliyiz.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele bir 
anlatım yapılmıştır?

A) Kurtuluş Savaşı’nın kahraman pilotu Vecihi Hürkuş, 

İstanbul’da doğmuştur.

B) Ülkemizde pandomim sanatının öncüsü, oyuncu ve 

yazar Erdinç Dinçer’dir.

C) Cep telefonu gibi aygıtların kullanımı teknolojinin ge-

lişmesiyle hızla yaygınlaşıyor.

D) Geleneksel el sanatları olarak dokumacılık, bakırcılık, 

çinicilik ve oymacılık sayılabilir.

8. Somut anlamlı sözcükler, cümle içinde mecaz anlamda 

kullanıldıklarında soyut anlam kazanır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde somut anlamlı 
bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

A) Öğretmenimiz, ders çıkışı pikniğe gideceğimizi söyle-

yince herkes çok sevindi.

B) Türk milleti, millî birlik ve beraberlikle güçlükleri yen-

meyi bilmiştir.

C) Düzenli çalışmayan insanların en büyük sorunu işleri-

ni zamanında bitirememektir.

D) “Sende bir ışık görüyorum, ileride iyi yerlere gelece-

ğinden eminim.” derdi öğretmenim.

9. I. Hece  II.  Paragraf

III. Cümle   IV. Metin

Numaralanmış sözcüklerin genelden özele doğru sıra-
laması aşağıdakilerden hangisidir?

A) I - III - II - IV B) II - I - III - IV

C) IV - II - I - III D) IV - II - III - I

10. (I) Canan Dağdeviren, 4 Mayıs 1985 tarihinde Adanalı bir 

anne ve Sivaslı bir babanın ilk kız çocuğu olarak dünyaya 

geldi. (II) 5 yaşındayken babası sayesinde fiziğe ilgi duy-

maya başladı. (III) 2009 yılında eğitimini tamamlayan Dağ-

deviren, ABD’ye gitti. (IV) Burada önce giyilebilir kalp pili, 

ardından da kanseri önceden teşhis eden bir cihaz üretti.

Numaralanmış cümlelerin hangisinde genel ve özel 
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

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

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük nitel 
anlamda kullanılmamıştır?

A) Teknoloji her geçen gün hayatımızın vazgeçilmez bir 

parçası hâline geliyor.

B) Büyük başarılar, kıymetli anaların yetiştirdikleri seçkin 

evlatlar sayesinde olmuştur

C) Spordan sonra ılık bir duş almak, insanı uykudan yeni 

uyanmış gibi yapıyor.

D) Açık fikirlilik, düşüncelerimizi özgürce dile getirebilme-

mize denir. 

12. Soyut anlam ifade eden bir sözcüğe somut anlam yükle-

meye “somutlaştırma” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde somutlaştırma 
yapılmıştır?

A) 15. Uluslararası Bilim Şenliği bu yıl ilimizde düzenle-

necek.

B) Gazi Meclis’e uzanacak her el, karşısında TBMM’nin 

çelikten iradesini bulacaktır.

C) İnsanların yazı icat edilmeden önce dumanla haber-

leştiği kanıtlanmış.

D) Kurulumuz gönderdiğiniz çalışmaları çok güzel ve he-

yecan verici buldu.
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SÖZ 
ÖBEKLERİ

8.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.
8.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder. 
8.3.10.:  Geçiş ve bağlantı ifadelerinin metnin anlamına olan katkısını 

değerlendirir. 

Yansıma

İkilemeler

Geçiş ve 
Bağlantı İfadeleri

Kalıplaşmamış 
Söz Öbeği

YANSIMA Doğadaki varlıkların çıkardığı seslerden türetilen, bu seslerin taklit edil-

mesiyle oluşan sözcüklere, yansıma denir. 

•  Patırtı, çıtırtı, şırıltı, gıcırtı, havlamak, miyavlamak, tıslamak, gümbürtü, vızıltı…

Aşağıdaki cümlelerde geçen yansıma sözcüklerin altını çiziniz.

•  Yaprakların hışırtısı bana sonbaharı hatırlatıyor.

•  Üst kattan gelen tıkırtı yüzünden uyuyamadım.

•  Özenle şişirdiği balon fıs diye sönüverdi.

•  Mangaldan gelen cızırtılar etin piştiğini gösteriyor.

ÖĞRENİYORUM 

BİLGİ KUTUSU
Canlı varlıkların istem 
dışı çıkardıkları sesler de 
yansıma olur. Örneğin, 
insanların uyurken çıkardığı 
“horuldama” sesi bir 
yansımadır. 

SÖZ ÖBEKLERİ


