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         NOT
Kimi sözcüklerin akla gelen ilk anlamı aynı o sözcüğün terim anlamıdır.

ALTIGEN
Duyduğumuz an aklımıza "altı kenarı bulunan şekil'' anlamını getirdiğimiz 

bu sözcük, aynı anda bir matematik terimidir.

                    

DİL BİLGİSİ

•  Şiir

•  Hikâye

•  Virgül

•  Nota

•  Es

•  Sol anahtarı

•  Ofsayt

•  Penaltı

•  Gol

MÜZİK FUTBOL

TERİM ANLAM
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TİYATRO

•  Skeç

•  Perde

•  Sufle

•  Kare

•  Açı

•  Doğal sayı

•  Kuvvet

•  Madde

•  Işık

MATEMATİK
FEN 

BİLİMLERİ

TERİM ANLAM
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Örnek: 

• İzlediğimiz ikinci skecin konusu, sonsuz yalnızlıktı.

                               Terim anlam                                             

• Hakem, ceza sahası içinde düşürülen oyuncu için “Penaltı yok.” dedi.

                     Terim anlam                                            Terim anlam

•  Aşağıdaki boşluğa içinde ‘’fen bilimleri’’ teriminin geçtiği bir cümle yazınız.

.....................................................................................................................................................
•  Aşağıdaki boşluğa içinde ‘müzik’ teriminin geçtiği bir cümle yazınız.

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

ÖĞRENİYORUM

  NOTLARIMM

NOT
Bilim, sanat, meslek dal-
larının adları terim anlam 

değildir.
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Aşağıdaki	terim	anlamlı	sözcükleri	ait	olduğu	alana	yazınız.	
      

Sindirim Faul Ritim İletken

Onaltılık Tuval Dekor Desen

Pas Nokta Kostüm Fiil

1 2 3 4 5 6

Spor Müzik Türkçe Tiyatro Resim Fen	Bilimleri

ETKİNLİK - 1 

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Eskiden mayıs ayında havalar bu kadar soğuk olmazdı.

Çocuğunun parlak bir geleceğinin olması için çok çalışıyor. 

Emrah’ın gerçek yüzünü en sonunda bütün sınıf gördü. 

Okullarda öğretimden çok eğitime önem verilmelidir. 

Bugüne kadar gördüğüm en açık fikirli öğretmendi. 

Çocuklara her gün mutlaka dikkatli olmalarını öğütlerdi. 

Gamze’nin yaşadıklarını başka biri yaşasa kaldıramazdı.

Eli o kadar ağırdı ki bir işi uzattıkça uzatırdı.

Yeni aldığım şampuan, gözlerimi kaşındırıyor. 

ETKİNLİK - 2 
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BÖLÜM - 1 •	ETKİNLİK

ETKİNLİK - 3 

Aşağıdaki	cümlelerde	mecaz	anlamda	kullanılan	sözcüklerin	altını	çiziniz.

1 Sana söylediğim açıdan bakarsan doğru yolu görebilirsin.

2 Hayvanın tatlı bakışları hepimizin yüzünü güldürdü.

3 Görevlendirme olarak gittiğim okula bir türlü ısınamadım.

4 Değişik ayak oyunlarıyla bizi yarışmadan attırmaya çalışıyor.

5 Otelin bugünkü yemek menüsüne gerçekten bayıldım.

6 Acı tecrübelerim bana gösterdi ki kimseye fazla güvenmemelisin.

7 Bir aya kalmadan bu işin kokusu çıkar diye düşünüyorum.

8 Ailesiyle geçirdiği trafik kazası onda derin izler bırakmış olmalı.

9 Yumuşacık kalbiyle şimdiye kadar kimseye kötü bir söz söylememiştir.

10 Öğretmenimin verdiği görevi zamanında teslim edemezsem biterim.

ETKİNLİK - 4 

Aşağıdaki	cümlede	yer	alan	terim	anlamlı	sözcüklerin	altını	çizip	sözcüğün	hangi	alana	ait	olduğunu	yazınız.

1 Milli Takımımızın Letonya’ya attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

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

2 Ek fiilin ikinci görevini bir türlü ezberleyemedim.

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

3 Karenin bütün kenarlarının uzunluğu birbirine eşittir.

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

4 İzlediğimiz oyun iki perdeden oluşan bir dramdı.

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

5 Kaplumbağa Terbiyecisi tablosu Osman Hamdi Bey’e aittir.

...................................................................................................................................
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1.	 “Soğuk”	kelimesi	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	me-
caz	anlamda	kullanılmıştır?

A) Buz tırmanışı, soğuk kış günlerinde yapılabilecek he-

yecanlı sporlardan biri.

B) Soğuk içecekler vücudumuzun normal ısısının düş-

mesine neden olur.

C) Aldığı yiyeceklerin bazıları soğuk ortamda bekletilme-

diği için bozulmuş.

D) Yeni bir kayak takımı alma isteği soğuk karşılanınca 

eve gitmek istemedi.

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	 “doğru”	sözcüğü	 te-
rim	anlamda	kullanılmıştır?

A) Bu yoldan denize doğru yürürsen bizim eve ulaşırsın.

B) Benimle doğru konuş, diyerek uzaklaştı arkadaşın-

dan.

C) Dedemin saati kesinlikle doğrudur, hiç yanıldığını gör-

medim.

D) Matematik dersine tahtaya bir doğru çizerek başladık.

3.	 Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	altı	çizili	kelimelerden	
hangisi	gerçek	anlamı	dışında	kullanılmıştır?

A) Yetenekleri ve zekâsıyla takım arkadaşları içinde kısa 

zamanda sivrildi.

B) Şiirlerini yazdığı defterin bazı bölümlerinin silinmesine 

çok üzülmüştü.

C) İşlerin başarılı bir şekilde sürdürülmesinde hiçbir en-

gel olmadığını söyledi.

D) Hafta sonları trafik çok yoğun olduğu için toplu taşıma 

araçlarını kullanıyordu.

4.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	sözcüklerin	tamamı	
gerçek	anlamlıdır?

A) Kayseri’de yaşadığımız o tatlı günleri asla unutamam.

B) Kuru anlatıma sahip hikâyeleri okurken çok sıkılıyo-

rum.

C) Bu çanta çok ağırmış, diyerek çantayı bana vermesi-

ne çok şaşırdım.

D) Yemeği nasıl pişirmesi gerektiğini ince ince anlattım 

kardeşine.

5.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “kopmak”	 kelimesi	
gerçek	anlamıyla	kullanılmamıştır?

A) Ceketinin kol düğmesinin koptuğunu henüz fark ede-

medi.

B) Salıncağın iplerinin kopmasıyla kendini birden yerde 

buldu.

C) Akşamki fırtına nedeniyle kopan ağaç dalları yolu ka-

patmıştı.

D) Eşyaları yeni evime taşıdım ama kollarım koptu.

6.	 I. Bu sert yatak nedeniyle uyumak imkânsız.

 II. Yumuşak bir ses tonuyla başladı veda konuşmasına.

 III.  Karşı daireden gelen keskin koku tüm binayı sardı bir 

anda.

 IV. Gözlerindeki o sıcacık gülümsemeyi yıllar geçse de 

unutamam.

Numaralanmış	 cümlelerin	 hangisinde	mecaz	 anlamlı	
kelime	yoktur?

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

6.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

6.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının 

anlamını tahmin eder.
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7.	 I. Sorunu kökten çözebilmek için İzmir’e kadar gitmiş.

 II. Bu şarkının bestesini genç bir sanatçı yapmış.

 III. Cümleyi ögelere ayırırken önce yüklemi bulmalısın.

 IV. Oyunun ikinci perdesi çok eğlenceliydi.

Numaralanmış	cümlelerin	hangisinde	terim	anlamlı	bir	
sözcük	yoktur?

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

8.	 •     O lokantanın adı çıkmış, yoksa yemekleri iyi değil.

  • Çocukların birbirine değişik adlar takmasına engel ol.

  • Doktora benim adımı verirsen sana yardımcı olur.

  • Yeni doğan kızına güzel bir ad koymak istiyor.

Numaralanmış	cümlelerde	“ad”	kelimesi	kaç	farklı	an-
lamda	kullanılmıştır?

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

9.	 “Seçmek”	 kelimesi	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	
“görmek”	anlamında	kullanılmıştır?

A) Kitaplardan hangisini seçeceğime karar veremedim.

B) Anneannem yaşlı ama gözleri her şeyi seçiyor.

C) Sınıfımıza yeni başkan olarak Ali’yi seçtik.

D) Arkadaş seçimi öğrencinin başarısını etkiler.

10.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	“bakmak”	kelimesi	di-
ğerlerinden	farklı	anlamda	kullanılmıştır?

A) Denize, balıklara bakmak insana mutluluk veriyor.

B) Yıldızlara dürbünle bakmak çok zevkliydi.

C) Ben yemek yaparken kardeşine bakar mısın?

D) Gün boyu televizyona bakmak insanı olumsuz etkiler.

11.	 Aşağıdaki	altı	çizili	sözcüklerin	hangisi	gerçek	anlamlı	
değildir?

A) Portakal kabuklarının kokusu bütün odayı kaplamıştı.

B) Resimleri çerçeveletip duvara asmak istiyordu.

C) Acı günlerin ardından sonunda huzura kavuşmuştu.

D) Elektriklerin sık sık kesilmesi nedeniyle televizyon bo-

zulmuş.

12.	 Sözcüklerin zaman içinde farklı nedenlerle değişik durum-

lar için kullanılmasına, bir sözcüğün birden fazla anlam 

taşımasına çok anlamlılık denir. 

 I. Biraz avans istemek için bugün muhasebecimi göre-

ceğim. ( Yanına gidip konuşmak ) 

 II. Okuldan sonraki görüşmelerimizde edebiyat ve sanat 

üzerine konuşurduk. ( Sohbet etmek ) 

 III. Benden aldığın kitabı getirmen için sana iki gün süre 

tanıyorum. ( Sorumlu bilmek ) 

 IV. Mal sahibi olduğum için benden izin almanız gereki-

yordu. ( Bir şey yapmak için onay sağlamak) 

Numaralı	 cümlelerdeki	 altı	 çizili	 ifadelerden	 hangisi,	
yay	ayraç	içindeki	anlamına	uygun	kullanılmamıştır?	

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

Ad Soyad :

:
Optik No

640
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SÖZCÜKTE 
ANLAM

SÖZCÜKLER	ARASI	ANLAM	İLİŞKİLERİ

Eş Anlam

Zıt Anlam Sesteş

   

EŞ	ANLAMLI
	(ANLAMDAŞ)	
SÖZCÜKLER

Yazılışları ve okunuşları farklı olmasına rağmen tam olarak aynı anlamı 
taşıyan sözcüklere, eş anlamlı sözcükler denir.

Aşağıdaki tabloda aynı renkteki sözcükler eş anlamlıdır.

Vazife Görev

Uzak Irak

Sınav İmtihan

Özgür Hür

Eş anlamlı sözcükler, birbirlerinin yerine kullanılabilir.

Örnek: 

• Adınızı söyler misiniz?

 İsminizi söyler misiniz?

• Başıma bir cisim isabet etti.
 Kafama bir cisim isabet etti.

• Bir doktora görünseniz iyi olacak.
 Bir hekime görünseniz iyi olacak.

Bir	sözcüğün	eş	anlamlısı,	kullanıldığı	cümleye	göre	değişebilir.

Örnek: 

Şeftaliler iyice büyümüş. 

Bu cümledeki “büyümek” sözcüğü, “olgunlaşmak” anlamında kullanılmış.

Ona karşı hayranlığım gittikçe büyüyor. 

Buradaki “büyümek” sözcüğü “artmak” anlamında kullanılmış

6.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanır.

6.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve gruplarının anla-
mını tahmin eder.
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Aşağıdaki	sözcüklerin	eş	anlamlarını	karşılarına	yazınız.

Sözcük .............................................................................................

Soru .............................................................................................

Tabiat .............................................................................................

Minik .............................................................................................

ÖĞRENİYORUM

ZIT	(KARŞIT)	
ANLAMLI	

SÖZCÜKLER

Karşıt kavramları karşılayan, anlamları bakımından birbirleriyle çelişen 
sözcüklere, zıt anlamlı sözcükler denir.

Üretim Ağır Ceza Çürük

Tüketim Hafif Ödül Sağlam

Bir sözcüğün zıt anlamlısı, kullanıldığı cümleye göre farklılık gösterebilir.

Örnek: Üzerini ince giyinmişti.
 
Bu cümledeki “ince” sözcüğünün zıt anlamlısı “kalın” sözcüğüdür.

Örnek: Ne kadar ince bir insan olduğunu davranışlarıyla herkese gösterdi.

Bu cümledeki “ince” sözcüğünün zıt anlamlısı, “kaba” sözcüğüdür.

          NOT

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

mecaz anlamlı olması gerekir.
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Örnek: 

Elektrikler olmadığı için her yer karanlıktı. 

“Karanlık” sözcüğü gerçek anlamda kullanılmış.

 Aydınlık bir hayatı vardı. 

“Aydınlık” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış.

Dolayısıyla bu cümlelerde geçen “karanlık” ve “aydınlık” sözcükleri birbirinin zıddı değildir.

Bir sözcüğün olumsuzu, onun zıt anlamlısı değildir.

Örnek: 

“Başlamak” sözcüğünün olumsuzu “başlamamak”, zıt anlamlısı ise “bitirmek” sözcüğüdür.

Aşağıdaki	tabloda	geçen	sözcüklerin	sırasıyla	olumsuzunu	ve	zıt	anlamlısını	karşısında	verilen	
boşluğa	yazınız.

Sözcükler Olumsuzu Zıt	Anlamlısı

Bayılmak ..................................................... .....................................................

Kaybetmek ..................................................... .....................................................

Doymak ..................................................... .....................................................

ÖĞRENİYORUM

EŞ	SESLİ	(SESTEŞ)	SÖZCÜKLER
Yazılış ve okunuşları aynı, anlamları birbirinden tamamen farklı olan sözcüklere eş sesli (ses-

teş) sözcükler denir. 

Aşağıdaki tabloda yer alan her bir sözcük sesteştir.
            

Yaş Bin

Dolu Gül

At Dik

       

          NOT

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

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

Örnek: 

Hala – hâlâ, kar –  kâr… 

NOT
Bir sözcüğün olumsuzu, 
onun zıt anlamlısı değildir. 
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Aşağıdaki	bulmacada	yukarıdan	aşağıya,	soldan	sağa;	“mana,	mektep,	ilan,	eser,	çabuk,	vazife”	sözcüklerinin	eş	an-
lamları	gizlenmiştir.		Bu	sözcükleri	bulmacadan	bulunuz.	

 

A R A K R A L

D O Y A K U Ş

U K A N L A M

Y U P U İ C A

U L I T R E Y

R A T A K L A

U L G Ö R E V

ETKİNLİK - 1 

Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	sesteş	sözcüklerin	altını	çizip	sesteşini	cümlede	kullanınız.

1 Her yaz tatile, Antalya’ya, giderdi.

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

2 Kır saçlı bir adam olaya şahitlik etti.

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

3 Bahçeye fidanları büyük bir özenle diktik.

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

4 Yemeğin üzerine demli bir çay iyi gider.

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

5 Duvarların grinin tonlarında bir renge boyanmasını istiyorum.

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

6 Evdeki gereksiz eşyaları çöpe attım.

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

ETKİNLİK - 2 
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Aşağıdaki	bulmacayı,	verilen	yönergeye	uy-
gun	olarak	doldurunuz.

Kutucukları	doldurduktan	sonra	numaralı	
anahtar	harfleri	sırasıyla	birleştirip	anahtar	
harfler	kısmına	yazınız.

1.  ‘‘Cevap’’ sözcüğünün eş anlamlısını yazınız. 

2.  ‘‘Deprem’’ sözcüğünün eş anlamlısını yazınız.

3.  ‘‘Alıcı’’ sözcüğünün zıt anlamlısını yazınız.

4.  ‘‘Barış’’ sözcüğünün zıt anlamlısını yazınız.

5.  ‘‘Faydalı’’ sözcüğünün eş anlamlısını yazınız.

6.  ‘‘Anı’’ sözcüğünün eş anlamlısını yazınız.

7.  ‘‘Cesur’’ sözcüğünün zıt anlamlısını yazınız.

1.
1

2.
2

3.

4.

5.
3

6.
5

7.
4

  ANAHTAR	HARFLER

1. 2. 3. 4. 5.

ETKİNLİK - 3 

Aşağıdaki	tabloda	boş	bırakılan	yerleri	örnekteki	gibi	doldurunuz.

Sözcük Olumsuzu Zıt	Anlamlısı

1 Susmak Susmamak Konuşmak

2 Isınmak

3 Çıkmak

4 Nesnel Nesnel değil

5 Oturmamak

6 Pahalı Ucuz

7 Hatırlamak

8 Uyanmak

ETKİNLİK - 4 
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2

1.	 “Bu hediyeleri kardeşime kim almış?”	cümlesindeki	altı	
çizili	sözcüğün	eş	anlamlısı	aşağıdakilerin	hangisinde	
kullanılmıştır?

A) Her doğan günün bir dert olduğunu sonradan öğren-

dim.

B) Dün akşam gelen konuklar, dedemin askerlik arka-

daşlarıymış.

C) Çocukları sevindirmek için hepsine tek tek armağan 

aldım.

D) Yazın çok merak ettiğim Alanya Kalesi’ni gezmeye gi-

deceğim.

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	zıt	anlamlı	kelimeler	
bir	arada	kullanılmamıştır?

A) Kışın koyu yazın açık renk elbiseler giyinirim.

B) Bu kavşaktan sağa dönüp 200 metre sonra sola sapa-

caksınız.

C) Tok, açın hâlinden anlamaz, diye boşa dememişler.

D) Yol kenarındaki çiçekleri bir bir yoldu.

3.	 “Dün sabah içtiğimiz çayın tadı damağımızda kaldı. 
             I II    III          IV

Bu	cümledeki	sözcüklerden	hangisi	sesteş	anlamlıdır?

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

4.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 “öykü”	 sözcüğünün	
eş	anlamlısı	vardır?

A) Annem, bulaşıkları yıkayıp hemen yanımıza geleceği-

ni söyledi.

B) “Benimle bu şekilde konuşman hoş değil.” deyip koşa-

rak gitti.

C) “Kaşağı”nın Ömer Seyfettin’in en güzel hikâyelerinden 

biri olduğunu söyledi.

D) Terli terli su içmemem konusunda beni sert bir dille 

uyardı.

5.	 “Küçük çocuk, bugün karnının çok aç olduğunu söyledi.” 

Bu	cümlede	altı	çizili	sözcüğün	sesteşi	hangi	cümlede	
kullanılmıştır?

A) Sabahtan beri bir şey yemedim, çok açım.

B) Açlığımı bastıracak bir şeyler yesem iyi olacak.

C) Pencereyi aç, içerisi biraz hava alsın.

D) Açlıktan kan şekerim düştü.

6.	 Aşağıdakilerin	hangisinde	eş	anlamı	olan	bir	sözcük	
yoktur?

A) Bu sene okullar salgından dolayı çok geç açılacakmış.

B) Yaşlı adam, yüzüme yılların verdiği yorgunlukla baktı.

C) Geçen hafta bütün duvar kâğıtlarını biz getirdik.

D) Beni bu büyük vazifeye layık görmenize sevindim.

7.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 sesteş	 bir	 sözcük	
yoktur?

A) Tarlada çok yorulduğu için bir anda yere düştü.

B) Onun kaç dil bildiğini duysanız küçük dilinizi yutarsınız.

C) Suratındaki kahverengi ben, sana çok yakışıyor.

D) Kardeşini karşısında görünce neye uğradığını şaşırdı.

6.2.5.:  Kelimeleri anlamlarına uygun kullanın

6.3.5.:  Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve gruplarının anla-
mını tahmin eder.
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8.	 I. Atasözü, deyim, bilmece

 II. Okurum gündüz gece

 III. Küçük olsa da yaşım 

 IV. Bilgiyle dolar başım

Bu	 şiirin	 kaçıncı	 dizesinde	 zıt	 anlamlı	 sözcükler	 bir	
arada	kullanılmıştır?

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

9.	 Aşağıdaki	altı	çizili	sözcüklerden	hangisinin	eş	anlam-
lısı	vardır?

A) Sonbahar mevsimi insanın içini huzurla kaplıyor.

B) Yarın akşam uzak bir memlekete yol alacağız.

C) Seni okulda göremeyince hasta olduğunu anlamıştım.

D) Kalem tutmak, her insanın harcı değildir.

10.	 Aşağıdaki	cümlelerden	hangisinde	karşıt	anlamlı	söz-
cükler	bir	arada	kullanılmıştır?

A) Dün sabah eş dost demeden herkesin kalbini kırmış.

B) Türkülerimizde övgü de yergi de hak ettiği değeri görür.

C) Bu işten de yüz akıyla çıkacağını tahmin etmiştim.

D) Pişmanlığımı sana nasıl anlatmamı bekliyorsun?

11.	 Aşağıdaki	altı	çizili	sözcüklerden	hangisinin	eş	anlam-
lısı	vardır?

A) Böyle faydalı işler yapman beni çok mutlu etti.

B) Bu akşamki konsere ben de geleyim.

C) Askeri başarılar, diplomatik başarıları beraberinde ge-

tirir.

D) Defterime duygularımı döküp onunla dertleşirim. 

12.	 Yaşlı kadın sokaklarda dolaşırken onu gören bir ----

Bu	cümlede	boş	bırakılan	yere	aşağıdakilerden	hangi-
si	getirilirse	zıt	anlamlı	sözcükler	bir	arada	kullanılmış	
olur?

A) kadın, elindeki poşetleri yere bıraktı ve yürümeye baş-

ladı.

B) genç, koşarak kadıncağızın yanına gitti.

C) adam, kadının çok hasta olduğunu söyledi.

D) öğretmen, “Teyzeciğim, burada ne arıyorsun?” dedi.
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SÖZ
SANATLARI

BENZETME ABARTMA KARŞITLIK KİŞİLEŞTİRME KONUŞTURMA

   

BENZETME	
(TEŞBİH	)

Sözün etkisini artırmak amacıyla aralarında çeşitli yönlerden ilgi bu-
lunan iki şeyden, güçsüz durumda olanın nitelikçe daha üstün olana 
benzetilmesidir. 

Örnek: 

•  Yüzümde bir yama gibi duruyor zaman.

 Bu cümlede “zaman” “yüzdeki yaraya” benzetilmiştir.

•  Örnek:  Sevda, içimize mıh gibi çakılmış. 

Benzeyen:  ................................................................................................

ÖĞRENİYORUM

BENZETME
ÖGELERİ

BENZETİLEN BENZETME
YÖNÜ

BENZEYEN

BENZETME
EDATI

6.2.14.: Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
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Örnek: 

       • Dağlar, şehrin etrafını            kale               gibi                               koruyordu. 

              Benzeyen                            Benzetilen        Benzetme edatı          Benzetme yönü

•  Örnek:  Yazılmamış destan gibi Anadolu’muz. 

•  Benzeyen:  ....................................................................................

•  Benzetilen:  ....................................................................................

•  Benzetme Edatı:  .............................................................................

•  Benzetme Yönü:  .............................................................................

ÖĞRENİYORUM

ABARTMA
Bir olayı, durumu, nesneyi olduğundan daha büyük ya da küçük, az 
ya da çok göstererek anlatmaya “abartma’’ denir. 

Örnek: 

•   Haberi duyunca, üzüntüden ağlarken gözyaşları sel olup aktı.

              Bu cümlede kişinin çok fazla ağladığı anlatılmak istenerek abartma yapılmıştır.

Aşağıdaki	cümlelerden	abartma	anlamı	taşıyanları	işaretleyiniz.

Haftaya ödevlerinizi mutlaka çantanıza koyun.

Sinirlenince gözleri yuvasından fırlayacak zannetmiştik.

Seni beklerken ağaç oldum burada.

Uzun zaman sonra gelen bu galibiyet tarafları umutlandırdı.

ÖĞRENİYORUM
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KARŞITLIK
	(TEZAT)

Birbirine zıt düşüncelerin, durumların bir arada kullanılmasına “karşıtlık’’ 
denir.  

Örnek: 

• Ben onları her bayram ararım, onlar beni binde bir ararlar.

          NOT

Bir cümlede zıt anlamlı sözcüklerin bir arada kullanılması karşıtlık değildir. Tutarsızlık, görüş 

ayrılığı gibi durumlar söz konusu olduğunda karşıtlıktan söz edebiliriz. 

Örnek: 

• Bando	takımının	bir	sağ,	bir	sol	tarafı	çalıyor	marşı.                             

 Bu cümlede yer alan ‘‘sağ-sol’’ sözcükleri karşıtlık oluşturmaz. 

•	 Müdür	olacak	diye	beklerken	işten	çıkarıldığını	öğrendik.

 Bu cümlede kişinin işinde yükseleceği umulurken işten temelli çıkarılarak 

              tezatlık oluşturulmuştur.                                                                              

KİŞİLEŞTİRME
İnsana ait şaşırma, gülme, sevinme, yakınma vb. özelliklerin insan dışın-
daki varlıklara verilmesine “kişileştirme’’ denir. 

Örnek: 

•  Üzgündü ve ağlıyordu bu sabah tüm kuşlar.

 Bu cümlede ‘‘üzgündü’’ ve ‘‘ağlıyordu’’ ifadeleriyle ‘‘kuşlar’’ kişileştirilmiştir. 

•  Tabağı kırılınca boynu bükük kalmıştı çay bardağının

  NOTLARIMM
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	Aşağıdaki	cümllerdeki	kişileştirilen	varlıkları	işaretleyiniz.

•  Dedemin antika arabası eski günlerini özlüyordu. 

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

•  Şirketin emektar kapısı acı çekerek açılıyordu..

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

ÖĞRENİYORUM

KONUŞTURMA
İnsan dışı varlıklara, insan gibi söz söyletme sanatına ‘’konuşturma’’ 
denir. 

Örnek: 

•  Oysa bir dostum olsun istemiştim, diyen buzdolabı, fırına küsmüştü.

 Bu cümlede dost isteyen “buzdolabı” konuşturulmuştur. 

•  Dağdan dağa gezip sizi ararım, dedi aşıkların çeşmesi. 

Aşağıdaki	boşluklara	konuşturma	cümlesi	yazınız.	

•  .................................................................................................................

•  ................................................................................................................

ÖĞRENİYORUM

  NOTLARIMM

NOT
Konuşturma sanatının 
olduğu her yerde 
kişileştirme de vardır ama 
kişileştirmenin olduğu her 
yerde konuşturma olmaz.
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Aşağıdaki	cümlelerin	benzetme	ögelerini	yazınız.	

1 Rakip takım amatörler gibi hatalar yapıyordu.

•  Benzeyen:  ..........................................  Benzetilen:  ..............................................

•  Benzetme Edatı:  ..................................  Benzetme Yönü:  .......................................

2 Yıldız gibi ışık saçıyordu saçları.

•  Benzeyen:  ..........................................  Benzetilen:  ..............................................

•  Benzetme Edatı:  ..................................  Benzetme Yönü:  .......................................

3 Alacaklılar, ağaca tüneyen baykuşu andırıyordu.

•  Benzeyen:  ..........................................  Benzetilen:  ..............................................

•  Benzetme Edatı:  ..................................  Benzetme Yönü:  .......................................

4 Perdeleri kapanınca evimiz sinema salonuna dönmüştü. 

•  Benzeyen:  ..........................................  Benzetilen:  ..............................................

•  Benzetme Edatı:  ..................................  Benzetme Yönü:  .......................................

ETKİNLİK - 1 

Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	söz	sanatlarını	işaretleyiniz.	

Kişileştirme Konuşturma

1. Derdimi dinledikçe ağladı sazım.

2. “Ben de seninleyim.” demişti yavru köpek.

3. Bilgisayarım, artık bu çileye katlanamıyordu.

4. Yarın geliyorum, diyen yağmur birden bastırmıştı işte.

5. Yazıları karaladıkça defterin canı acıyordu.

ETKİNLİK - 2 
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BÖLÜM - 1 • 	ETKİNLİK

Aşağıdaki	cümlelerdeki	yargıların	doğruluğunu,	yanlışlığını	işaretleyiniz.	
                                                                                     
                     

DOĞRU YANLIŞ

1 Oyuncağını kaybetmiş bir çocuk gibiydi, cümlesinde benzetme yapılmıştır.

2 Bütün suç ona yüklenince öfkeden deliye döndü, cümlesinde abartma yapılmıştır.

3 İki küçük sincap baş başa verip bir şeyler konuşuyordu, cümlesinde konuşturma vardır.

4 Tüm kavgalarımız bitmişti ve barış ilan etmiştik, cümlesinde karşıtlık vardır.

5 Sonuçlar, sınav biter bitmez açıklandı, cümlesinde kişileştirme vardır.

6 Bu saatten sonra yapacağın en iyi iş, şarkı söylemektir, cümlesinde benzetme yapılmıştır.

ETKİNLİK - 3 

Aşağıdaki	cümlelerde	yer	alan	söz	sanatlarını	işaretleyiniz.	

Benzetme Karşıtlık Abartma

1 Eve döndüğünde dağlar kadar işin onu beklediğini gördü.

2 Uzun süre sonra dışarıya çıkmış bir tay gibi koşuyordu.

3 Tüm bu kaba davranışları yerini uysallığa bırakmıştı.

4 Çağlardan çağlara kalan mirastır sevdamız. 

5 Bin defa söyledim ona güvenilmemesi gerektiğini.

6 Bir bayrak gibi dalgalanıyordu saçları. 

7 Bu cezaevinde herkes masummuş!

ETKİNLİK - 4 
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1.	 Kara gözlüm bu ayrılık yetişir,

İki gözüm pınar oldu gel gayrı.

Elim değse akan sular tutuşur

İçim dışım yanar oldu gel gayrı.

Bu	şiirin	üçüncü	mısrasında	hangi	söz	sanatı	vardır?

A) Kişileştirme B) Benzetme 

C) Abartma D) Karşıtlık

2.	 Senin ak alnından, gök gözlerinden önce dallar, yapraklar 

sonra da elmalar öpsün.

Bu	 cümlede	 yer	 alan	 kelimelerin	 hangisine	 insana	
özgü	bir	özellik	yüklenmemiştir?

A) Göz B) Dal

C) Yaprak D) Elma

3.	 Aşkın büyüsüne kapılan kertenkele, sevdiğini bulmak için 

yollara düştü.

Bu	 cümlede	 aşağıdaki	 söz	 sanatlarından	 hangisine	
yer	verilmiştir?

A) Konuşturma   B) Benzetme  

C) Kişileştirme D) Karşıtlık

4.	 I. Yanakları çiçek açmış nar gibi

 II. Gözleri çağşaklı bir pınar gibi

 III. Göğsü mor sırtlara yağan kar gibi

 IV. İlla hepsinden güzel saçları

Bu	şiirin	hangi	mısralarında	benzetme	yapılmıştır?

A) I ve II. B) II ve III.

C) I, II ve III. D) II, III ve IV.

5.	 Türkçe benim biricik vatanım, memleketim, evim. Nereye 

gitsem, onu da beraberimde götürürüm. Ben, Türkçeye 

tutkunum. Benim için Türkçenin yeri başka.

Bu	metinden	hareketle	Türkçe	ile	aşağıdaki	kavramla-
rın	hangisi	arasında	benzerlik	ilgisi	kurulamaz?

A) vatan B) ev

C) tutkun D) memleket

6.	 Adamın biri bir papağan almış, evin içine salıvermiş. Pa-

pağan insana alışıkmış, oradan oraya sıçramış, ocağın 

üstüne çıkmış, orada da tuhaf tuhaf söylenmeye başlamış. 

Evin kedisi onu görünce şaşırmış, “Sen kimsin? Nereden 

geliyorsun?” diye sormuş.

Bu	metinde	 aşağıdaki	 söz	 sanatlarından	 hangilerine	
yer	verilmiştir?

A) Konuşturma – Kişileştirme   

B) Benzetme – Karşıtlık

C) Abartma – Kişileştirme

D) Konuşturma – Benzetme 

7.	 İstediği telefon alınmayınca mağazanın ortasında kıyame-

ti kopardı.

Bu	 cümlede	 aşağıdaki	 söz	 sanatlarından	 hangisine	
yer	verilmiştir?

A) Karşıtlık B) Benzetme 

C) Kişileştirme D) Abartma 

6.2.14.: Metindeki söz sanatlarını tespit eder.
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8.	 Bu şehrin gökyüzünde sürekli bir duman, yollarında ise toz 

bulutları vardı. Yakıcı güneşin altında harap olmuş sokak-

lar, evler, hanlar, hamamlar, pencereler, çerçeveler renk-

leri solmuş bir tabloyu andırıyordu.

Bu	metinde	hangi	söz	sanatından	yararlanılmıştır?	

A) Konuşturma B) Benzetme

C) Abartma D) Kişileştirme

9.	 Aklında tut çocukluk günlerinde kovaladığın saf anılarını

Kimseye bırakma Anadolu Hisarı’nın mavi rüzgârlarını

Güneş doğarken ve batarken Boğaz’da

O mutlu ve renkli dünyada hiç dolaştın mı

Bu	şiirde	aşağıdaki	söz	sanatlarından	hangilerine	yer	
verilmiştir?

A) Karşıtlık – Kişileştirme 

B) Karşıtlık – Konuşturma

C) Kişileştirme – Benzetme

D) Abartma – Konuşturma 

10.	 Sen: Çamlı dağlardan ağaran şafak...

Sen: Duru göllerin nilüferisin.

Sen: Engin ovada sararan başak...

Sen: Umut kaynağı, alın terisin.

Bu	şiirde	“sen”	diye	belirtilen	kişi	aşağıdaki	kavramlar-
dan	hangisine	benzetilmemiştir?

A) alın teri B) başak C) nilüfer   D) çam

11.	 Tilki ile kedi sohbet ediyorlarmış. Tilki durmadan ne ka-

dar kurnaz olduğunu anlatıyormuş: Dostlarım benden 

çekinir, düşmanlarım ise beni alt edemez çünkü onlardan 

kurtulacak bir sürü oyun bilirim, diyormuş.

Bu	metinde	aşağıdaki	 hangi	 söz	 sanatından	yararla-
nılmamıştır?	

A) Kişileştirme B) Benzetme

C) Konuşturma D) Karşıtlık

12.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	kişileştirme	yapılma-
mıştır?

A) Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgârlar gördük.

B) Yağmur başladığı an topraktaki sevinci görmeliydin.

C) Her saat daha da artıyordu üzüntüsü dağların.

D) Koştu yokuş aşağı, gözleri dolmuş bir genç kız.
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