
www.mfts.com.tr

MFTS EĞİTİM VE YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cd. No: 126 Kat: 3 Şişli İSTANBUL

Tel: +90 212 275 13 18   |   info@mfts.com.tr

AKILLI TAHTA
U Y G U L A M A S I

Meryem KOÇ

KURUMSAL YAYINLARI

Eğitimde Güven, İstikrar, Kalite

8
. S

IN
IF

TÜRKÇETÜRKÇE
SORU BANKASI

LGS
LGS

LİSELERE  GİR İŞ  S ınav ı

T
Ü

R
K

Ç
E

  S
O

R
U

 B
A

N
K

A
S

I



www.mfts.com.tr

Eğitimde Güven, İstikrar, Kalite

KURUMSAL YAYINLARI

Copyright ©

MFTS EĞİTİM VE YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Bu kitabın tamamının ya da bir kısmının, yayıncının önceden yazılı izni 

olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi ya da herhangi bir kayıt sistemi 

ile çoğaltılması, yayımlanması, depolanması ve dağıtılması yasaktır. 

Bu kitabın tüm hakları, MFTS KURUMSAL YAYINLARINA aittir.

YAYINA HAZIRLIK

MFTS EĞİTİM VE YAYINCILIK SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Meşrutiyet Mah. Halaskargazi Cd. No: 126  Şişli

İstanbul-Türkiye

T: +90 212 275 13 18  |   info@mfts.com.tr

Yayıncı Sertifika Numarası: 48007

ISBN

978-605-06439-8-5

BASKI BİLGİLERİ

1. Baskı - 2020

BASKI YERİ - CİLT

MİLSAN BASIN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

Cemal Ulusoy Cad. No:38/A Bahçelievler / İSTANBUL

Matbaa Sertifika No: 47299



 Sevgili Öğrenciler,

 Sizler için yepyeni ve orijinal bir kitap hazırladık.

 Malumunuzdur ki LGS (Liselere Geçiş Sistemi) geleceğinizle ilgili önemli 

bir adımdır. Türkçe de bu bölümdeki en etkili alanlardandır. İyi bir Türkçe bilgisi, 

bu yolda işinizi çok kolaylaştıracaktır.

 MEB’in sorduğu soruları yıllara göre analiz ederek bütün soru tiplerini 

sizlere sunmaya gayret gösterdik.

 Testleri “Öğreten, Keşfettiren, Ayırt Edici ve MFTS Tarzı” olarak 

bölümlere ayırdık. “Öğreten” test ile temel bilgileri, “Keşfettiren” test ile 

öğrendiklerinizi pekiştirmenizi,  “Ayırt Edici” test ile düşünme becerilerinizi 

geliştirmenizi en nihayetinde “MFTS Tarzı” ile bakış açınızı değiştirmenizi ve 

MEB soru tiplerini konu sonlarında görmenizi hedefledik. 

 

 Görsel yorumlama sorularıyla kitabımıza renk kattık.

 

 Eserin size fayda sağlayacağını umuyor, sizlere başarılar diliyoruz.

 Türkçe Yayın Kurulu
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Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;

O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!

Kahraman ırkıma bir gül; ne bu şiddet, bu celal?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal.

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım,

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım.

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım,

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Garbın afakını sarmışsa çelik zırhlı duvar,

Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.

Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar,

 “Medeniyet” dediğin tek dişi kalmış canavar?

Arkadaş! Yurduma alçakları uğratma sakın,

Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın.

Doğacaktır sana vadettiği günler Hakk’ın,

Kim bilir, belki yarın belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri “toprak” diyerek geçme, tanı,

Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.

Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı,

Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda.

Canı, cananı, bütün varımı alsın da Hüda,

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda.

Ruhumun senden İlahî, şudur ancak emeli:

Değmesin mabedimin göğsüne namahrem eli.

Bu ezanlar, ki şehadetleri dinin temeli,

Ebedî, yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecdile bin secde eder, varsa taşım,

Her cerihamdan, İlahî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruhumücerret gibi yerden naaşım,

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!

Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal.

Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet;

Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklal. 
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Mustafa Kemal ATATÜRK
Başöğretmen

 Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek 

dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa 

mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin 

imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir 

mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, 

bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren 

ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, 

bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 

Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde 

iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. 

Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle 

tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

 Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 

vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ
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1. Sözcüklerin zihnimizde uyandırdığı çağrışımlara 
anlam denir. Sözcüklerin anlam genişlemesi, an-
lam değişmesi ya da mecazlaşma yoluyla zaman 
içinde farklı anlamlar kazanmasına çok anlamlılık 
denir. Örneğin “takmak” sözcüğü “Adamın arkası-
na dedektif takmışlar.” cümlesinde “izletmek”, “O 
hiç kimseyi takmaz.” cümlesinde “dinlememek”, 
“Bana taktığı için iyi davranmıyor.” cümlesinde 
“birisiyle uğraşmak” anlamında kullanılmıştır.

• Kollarını açıp kardeşini sıkıca kucakladı.

• Yeni açtıkları mağaza çok güzel olmuş.

• Televizyonu açıp haberleri izledik.

• Bu renk çok koyu olmuş, biraz açalım.

 Yukarıdaki cümlelerde “açmak” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

2. Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek anlamından 
tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. 
Mecaz, bir anlam değişmesi sonucu ortaya çıkar. 
Mecaz anlamlı kelimenin soyut anlam kazandığı 
unutulmamalıdır.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A) Bu evliliğin yürümeyeceğini daha o gün, orada 
anlamıştım.

B) Küçük çocuk sanki tıkanmış gibi zorlukla ne-
fes alıyordu.

C) Burada dönen işleri hiçbirimiz bir türlü anlaya-
mıyorduk.

D) Sarf ettiği kaba sözler, ona olan saygımı yitir-
meme neden oldu.

3. Yazılış ve okunuşları aynı olduğu hâlde anlamları 
birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) 
sözcükler denir. 

 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir 
sözcük kullanılmamıştır?

A) Bu kitapları ben herkesten önce okumuştum.

B) Bu kurum dört yıldır faaliyetlerini sürdürüyor.

C) Düğüne gitmek için saatlerdir hazırlanıyordu.

D) Elindeki ağın yıpranmış yerlerini tek tek onardı.

4. Varlıkların ya da kavramların sayılabilen, ölçüle-
bilen, azalıp artabilen özelliklerini gösteren söz-
cüklere nicel anlamlı sözcük; sayılamayan, öl-
çülemeyen özelliklerini gösteren sözcüklere nitel 
anlamlı sözcük denir. Örneğin “Geniş bahçeli bir 
evde oturuyordu.” cümlesinde “geniş” sözcüğü ni-
cel anlamlıyken “Dedem geniş yürekli bir insandı.” 
cümlesinde “geniş” sözcüğü nitel anlamlıdır. 

 I. Son yaptığı işten güzel para kazanmış.

 II. Evimiz için güzel bir kitaplık aldım. 

 III. Okulun en güzel sınıfın bizimkiydi.

 IV. Güzel bir günde tekrar görüşürüz.

 “Güzel” sözcüğü numaralanmış cümlelerin 
hangisinde nicel anlamda kullanılmıştır?

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

5. Bir sözcüğün söylendiğinde zihinde beliren ilk an-
lamına gerçek anlam, sözcüğün gerçek anlamın-
dan tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlama 
mecaz anlam, sözcüğün bir bilim, sanat, spor ya 
da meslek dalıyla ilgili yüklendiği özel anlamlara 
terim anlam denir. 

 

Cümleler
Gerçek 
Anlam

Mecaz 
Anlam

Terim 
Anlam

I. İçindeki doğa 
sevgisi hiçbir za-
man sönmesin.

✓

II. Elindeki renkli 
kalemleri ma-
sanın üzerine 
koydu.

✓

III. Bugün katıldığı 
davanın sonucu 
onu çok şaşırtmış.

✓

IV. Kardeşimle aram-
daki bağı kimse 
koparamaz.

✓

 Yukarıdaki tabloda numaralanmış cümlelerin 
hangisinde altı çizili sözcüğün anlam özelliği 
yanlış işaretlenmiştir?

A) I B) II C) III D) IV
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6. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen 
sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. 

 Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcük-
ler bir arada kullanılmamıştır?

A) Ağır adımlarla yürürken elindeki hafif çantala-
rı birden yere bıraktı.

B) Yoldaki çukurlardaki çamurlardan kaçmak için 
tümsekten yürüdü.

C) Bunca kederin içinde hayatına neşe katacak 
şeyleri bulman çok güzel.

D) İlkel toplumlarda sosyal kurallar belli değilken 
çağdaş toplumlarda bellidir.

7. Varlığı duyu organları ile algılanabilen, madde 
biçiminde olan sözcüklere somut; varlığı duyu 
organları ile değil akıl yoluyla algılanabilen, mad-
de biçiminde olmayan sözcüklere soyut anlamlı 
sözcük denir. Bazı cümlelerde somut anlamlı bir 
sözcük soyut anlam kazanabilir. 

 Aşağıdakilerin hangisinde somut anlamlı bir 
sözcük soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Başarının anahtarı çok çalışmak, çabalamaktır.

B) Güneşli günlerde denize girmeyi çok severmiş.

C) Bundan sonra hayallerim için uğraşacağım.

D) Son zamanlarda çok para kazanamadım.

8. • Kutuları sayıp tek tek numaralandırmamızı is-
tediler.

 • Arayı çok açmadan mutlaka yine gelin, bunu 
saymayız.

 • Diğeri bozulduğu için bu telefona üç bin lira 
saymış. 

 • Tüm maçları kazandığımız için şampiyon ol-
duk sayabiliriz.

 • Salondakileri sayıp ona göre ikramlık bir şey-
ler hazırladılar.

 Yukarıdaki cümlelerde “saymak” sözcüğü kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

9. Aslı Öğretmen, öğrencilerine tek bir sözcükle an-
latılabilecek bir kavramın ya da varlığın birden 
fazla sözcükle anlatılmasına dolaylama denildiği-
ni anlattıktan sonra onlara aşağıdaki dolaylama 
örneklerini verir. Ardından öğrencilerinden içinde 
dolaylama bulunan cümle örnekleri vermelerini 
ister.

 Beyaz perde → Sinema 

 Kızıl gezegen → Mars 

 Bacasız sanayi → Turizm

 Yavru vatan → Kıbrıs

 Derya kuzusu → Balık

 Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin verdiği 
doğru örneklerden biri olamaz?

A) Hayat arkadaşının aniden rahatsızlanması 
yaşlı adamı çok üzdü.

B) En sevdikleri dizi başlayacağı için tüm aile si-
hirli kutunun karşısına geçti.

C) 90’lı yıllarda pembe diziler herkes tarafından 
beğeniyle izleniyordu.

D) İzlediğimiz belgeselde ormanların kralı tüm 
heybetiyle avlanıyordu.

10. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen 
sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir. Örneğin 
“Kalabalıktan çok ıssız yerlerden hoşlanırım.” 
cümlesinde geçen “kalabalık ve ıssız” sözcükle-
ri zıt anlamlı sözcüklerdir. Bir sözcüğün olumsuz 
şeklinin onun zıt anlamlısı olmayacağı unutulma-
malıdır. Örneğin “gelmek” sözcüğünün zıttı “gel-
memek” değil “gitmek”tir. 

 Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcük-
ler bir arada kullanılmıştır?

A) Tüm konuştuklarımızı dinliyor fakat hiçbirini 
dinlememiş gibi davranıyordu.

B) Bu denli alçak gönüllü bir ailede yetişip nasıl 
böyle kibirli olduğuna şaşırıyorum.

C) Sabahları yarım saat yürüyüş yapar öğlen ise 
yediklerine dikkat ederdi.

D) Son derece gösterişsiz olan elbisesinin altına 
sade bir ayakkabı tercih etmiş.
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SÖZCÜKTE ANLAM
ÖĞRETEN TEST 1

TEST 2

1. Çocukların erken yaşta yüzmeye başlamasının 
saymakla bitmeyen faydalarından biri de, kas ve 
kemik ---- üzerindeki olumlu etkileridir. Yüzerken 
vücudun tamamı aynı anda çalışır, böylece tüm 
kaslar eşit ---- gelişip güçlenir. Böylece ilerleyen 
yaşlarda sakatlanma riski azalmakla beraber, ba-
cak ve kol kasları ---- dayanıklı bir hâl alır.

 Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakiler-
den hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) ilerlemesi - miktarda - uzayarak

B) büyümesi - boylarda - kuvvetlenerek

C) oluşumu - seviyede - zorlaşarak

D) gelişimi - oranda - güçlenerek

2. Yaşamı boyunca farklı şeyler yapmaya çalıştı. 
Başkalarının renkleriyle onun kelimelerinde kar-
şılaşamazsınız. Son kitabını elime aldığımda da 
ne yalan söyleyeyim hiç şaşırmadım. Her zaman 
yaptığı gibi kalemini kendi mürekkebine daldırıp 
yazmıştı. 

 Bu parçada geçen altı çizili sözle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tarafsız bir şekilde yazması 

B) Kararlı bir tarzı olması 

C) Başkalarına benzememesi 

D) Sade bir dille yazması

3. Shakespeare “Geçmişte yaşadıklarımızı dert et-
mek, yeni dertler edinmektir.”der.

 Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Önceden yaşanan bir sorunu ya da durumu 
sonradan üzüntü konusu yapmak

B) Geçmişte yaşananları zaman zaman hatırla-
mak

C) Eskiden yaşanan her şeyi fazlasıyla önemse-
mek

D) Yaşanılan sıkıntıları diğerlerinden ayrı tutmak

4. 

 

Maç bu skorla tamamlanırsa 
bizim takım kupayı alır.

Maçın birinci periyodu az 
önce bitti.

Kupayı almamız takımı global 
bir üne kavuşturacaktır.

Evet, az önce spiker de aynı
şeyi söyledi.

 Yukarıdaki konuşmayı yapan çocuklar yabancı 
dilden dilimize geçmiş bazı sözcükler kullanmış-
lardır. Bu sözcüklerin üzeri çizilmiştir.

 Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu sözcükler-
den birinin Türkçe karşılığı değildir?

A) Küresel

B) Yönetici

C) Sonuç 

D) Dönem, devre 
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5. Bir yöneticinin yardımcısı leb demeden leblebiyi 
anlayacak birikime ve donanıma sahipse o yöne-
ticinin işleri kolay kolay aksamaz.

 Bu cümlede geçen altı çizili sözle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elinden her iş gelen, becerikli olan

B) Kırılmış, üzülmüş bir kimseyi hoşnut eden

C) Birinden yararlanmak için tatlı sözler söyleyen

D) Daha söze başlanmadan ne denmek istediği-
ni anlayan

6. 

 

Bugünkü ders programımı 
tamamladım ---- bir deneme 
sınavı bile çözdüm.

  Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki destekleyici 
ifadelerden hangisi getirilemez?

A) üstelik   B) ayrıca 

C) ne var ki   D) hatta

7. Dil bir milletin kimliğidir. Dilini kaybeden bir millet, 
millî benliğini de yitirir. Dilimizin ve millî kimliğimi-
zin korunması için dilimizin yabancı dillerin etki-
sinden kurtarılması gerekmektedir. 

 Aşağıdakilerin hangisinde yabancı sözcüğün 
Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir?

A) İnternet - Genel Ağ

B) Kamuflaj - Gizlenme

C) Aktüel - Güncel

D) Sezon - Sene

8. Az ilerideki derenin şırıl şırıl akışı bize yorgunlu-
ğumuzu unutturdu. Orada biraz mola verdik. Ken-
dimizi kavak ağaçlarının gölgesine attık. Püfür 
püfür esen rüzgârda iyice serinledik. Derenin bil-
lur suyundan kana kana içtik. Biraz sonra şoförün 
çimenlerin üzerinde horul horul uyuduğunu fark 
ettik. 

 Bu parçadaki altı çizili ifadelerle ilgili aşağıda-
kilerden hangisi söylenemez?

A) Tamamı ikileme şeklindedir.

B) Tamamı yansıma sözcüklerden oluşmuştur.

C) Tamamı söz öbeği şeklindedir.

D) Tamamı anlamı kuvvetlendirmek için kullanıl-
mıştır.

9. “Hiçbir gerekçe göstermeden maaşından iki yüz 
lira kesmişler.” cümlesindeki altı çizili söz ile an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Alıkoyup vermemek

B) Son vermek, gidermek

C) Azaltmak, güçleştirmek

D) Akımı durdurmak

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bilmek” söz-
cüğü “sorumlu tutmak” anlamında kullanılmış-
tır?

A) Babam ahşaptan süs eşyası yapmayı iyi bilir-
miş.

B) Ben bir tek seni bilirim, başkasını tanımam.

C) Para harcamayı biliyor ama borcunu ödemeyi 
bilmiyor.

D) Onu suça iten nedenleri bilmeden cezalandır-
mamalıyız.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sürmek” 
sözcüğü karşısında verilen anlama uygun kul-
lanılmamıştır?

 

Cümle Anlamı

A) Kurul toplantısı akşama 
kadar sürer.

Devam etmek

B) Yeni aldığı kremi özenle 
sürüyordu.

Bir maddeyi bir 
yüzeye ince bir 
tabaka olarak 
yaymak

C) Otomobil sürmeyi 
amcasından öğrenmiş.

Yönetip 
yürütmek

D) Yeni boyanmış 
duvarlara elinizi 
sürmemeniz gerekiyor.

Uzatmak, ileri 
doğru itmek

2. “Onun ‘Kusura bakma ama çok tembelsin.’ sözüne 
takıldım.” cümlesinde geçen altı çizili ifade ile 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kızdırmak amacıyla şaka yollu konuşmak

B) Bir şeyin olumsuz yönü üzerinde durmak

C) Biriyle olumsuz olarak uğraşmak

D) Önemsemek, önem vermek

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Acıktığı zamanlarda dolapta ne bulursa hepsi-
ni süpürürmüş.

B) Hiç şüphe yok ki bu ev acemi bir mimar tara-
fından çizilmiş.

C) Hastalığı yüzünden son zamanlarda bir hayli 
incelmişti büyükannem.

D) Misafirlerine acı bir kahve ikram ettikten son-
ra dinlenmeye geçti.

4. 

 

Ağaç olmuşsun bir defa
Bu kırın tepesinde
Yaşayacaksın ağacım.

Yaşayacaksın,
Tek ağaç olsan da.

Bir damla su için göklere 
bakacaksın bazen,

Yıldızlara dil dökeceksin 
sessizce.

 Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Eş anlamlısı “sema” olan bir sözcük kullanıl-
mıştır.

B) Eş sesli bir sözcüğe yer verilmiştir.

C) Deyime yer verilmiştir.

D) Karşıt anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

5. 

 

1. Saatlerdir dışarıda 
olduğu için başına 
güneş geçmiş.

Etki yapmak, işlemek

2. Bu huy ona 
babasından geçmiş 
olmalı.

Herhangi bir 
durumun, soya 
çekim yoluyla birinde 
görünmesi

3. Ödevlerimi bitirip 
oturma odasına 
geçtim.

Bir yandan girip diğer 
yandan çıkmak

4. Bizden geçti 
artık, böyle işlere 
girişemeyiz.

Bir şeyi bundan böyle 
yapma durumunda 
olmamak

 Numaralanmış cümlelerin hangisinde “geç-
mek” sözcüğünün anlamı yanlış verilmiştir?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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6. Günümüzde robotların yavaş yavaş belli

 becerilere kavuştuğunu takip edenler kusursuza
        I      II
 yakın yürüyebildiklerini ve bazı eşyaları

 istifleyebildiklerini biliyordur. Yakın bir gelecekte
            III
 robotların atık toplama-ayırma işlerinde
             IV
 görmemiz mümkün. 

 Bu parçada numaralanmış sözcüklerden üçünün 
anlamı aşağıda verilmiştir.

 Anlamlar:

• Üretimden tüketime kadar olan tüm aşama-
larda ortaya çıkan ve kullanıcının artık işine 
yaramayan maddelerin tamamı

• Kişinin yatkınlık ve öğrenime bağlı olarak bir 
işi başarma ve bir işlemi amaca uygun olarak 
sonuçlandırma yeteneği, maharet

• Düzgün bir biçimde üst üste yığmak, stokla-
mak

 Buna göre kaç numaralı sözcüğün anlamı ve-
rilmemiştir?

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

7. I. Bir şeyi vermek için birine yöneltmek

 II. Konuşmayı, tartışmayı sürdürmek

 III. Süreyi artırmak

 “Uzatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde numaralanmış anlamlarından herhan-
gi biriyle kullanılmamıştır?

A) Hakem maçı beklediğimizden de çok uzattı.

B) Elimdeki poşetleri müşteriye doğru uzattım.

C) Başını camdan uzatıp temiz havayı içine çekti.

D) Ne kadar cevap vermesem de o, konuyu uza-
tıyordu.

8. I. Giymek

 II. Üstünde bulundurmak

 III. Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek

 IV. Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak

 “Taşımak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde numaralanmış anlamlarından herhan-
gi biriyle kullanılmamıştır?

A) Seni farklı kılan taşıdığın merhamet ve vic-
dandır.

B) Kolunda her zaman kardeşinin saatini taşırdı.

C) Yaptıklarında dolayı içinde pişmanlık duygusu 
taşıyordu.

D) Babamın taşıdığı devlet üniforması ona çok 
yakışmıştı.

9. 

 

Yoğurt, un veya yarmadan yapılan gelenek-
sel bir besinimizdir tarhana. Beslenmemiz-
de önemli yeri vardır. Kurutulma işlemi 
yapılırken dikkatli davranmak gerekir. 
Özellikle hava akımı olan ve gölge bir yerde, 
üstü ince temiz bir bezle örtülerek yapılmalı, 
tarhana güneş altında kurutulmamalıdır. 
Çünkü güneş ışığı tarhananın besin değeri-
ni düşürür, tarhanada vitamin kayıpları 
oluşur.

 Bu paragrafta geçen altı çizili sözcüğün kulla-
nım amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Konuyu özetlemek

B) Düşüncenin yönünü değiştirmek

C) Bir düşüncenin nedenini açıklamak 

D) Genel bir durumu ifade etmek



1. Kahvenin bulunuşuyla ilgili net bir tarih söylenememekle birlikte bulunuş hikâyesiyle ilgili çeşitli rivayetler vardır. 
Bunların en meşhuru ise bir gün en iyi keçisinin çok hareketli olduğunu fark ederek keçisini takip eden, ener-
jisinin yediği bazı meyveler sayesinde olduğunu anlayan ve bu meyveleri yiyerek enerji sahibi olan Kaldi isimli 
Etiyopyalı bir keçi çobanını konu alan hikâyedir. Kaldi’nin başından geçen bu olayları duyan bir rahip, vaazları 
boyunca uyuyan dervişlerinin uyanması için bu meyveleri kullandı, böylece kahve ilk kez bilinçli şekilde tüketil-
miş oldu.

 Bu metinde yer alan bazı sözcüklerin anlamları “●, ◆, ■, ★” simgeleriyle aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri 
metinden bularak aşağıdaki bulmacaya yerleştiriniz. 

  ● : Kendi etkinliğinin farkında olan, şuurlu

  ◆ : Bir haberi, olayı ya da sözü nakletme, söylenti

  ■  : Herkesçe bilinen, tanınmış, ünlü, angın

  ★ : Genellikle manastırda yaşayan papaz

 

■

●●

★

◆

ANAHTAR SÖZCÜK

1 2 3 4

1

2

4

3

 Numaralanmış kutularda yer alan harfler ANAHTAR SÖZCÜK bölümüne yerleştirildiğinde aşağıdakiler-
den hangisi oluşur?

A) ALEM  B) İLET  C) ALET  D) ATEŞ
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2. Yalnız yaşadığı için ev ile pek ilgilenemiyordu. 
Zaten aldığı maaştan pek de memnun değildi. Ev 
sahibi, zam zamanının geldiğini hatırlattığında ge-
çim sıkıntısı yaşadığından bahsediyor; bu gerek-
çeyi tam beş yıldır temcit pilavı gibi ev sahibinin 
önüne koyuyordu.

 Bu parçada altı çizili söz öbeğiyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıkıntılı bir durumda olmak 

B) Anlamını gün geçtikçe yitirmek

C) Doğru olmayan nedenlerle birini yanıltmak

D) Bir şeyi birçok kez tekrarlamak

3. I. Girmek

 II. Yok olmak

 III. Bir yana doğru kaymak

 “Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde numaralanmış anlamlarından herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A)  Eve gelen onca insandan sonra açıkçası ra-
hatımız kaçmıştı.

B)  Perde biraz sağa kaçtığı için dışarıyı rahatça 
görebiliyordu.

C)  Akşamki partide çorabı kaçtığı için ne yapaca-
ğını şaşırmıştı.

D)  Duş alırken kulağına kaçan su yüzünden ra-
hatsız olmuştu.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an-
lamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Bu kadar uzun süren bir yolculuğa herkes kat-
lanamaz.

B) Hepimizi sıcak bir gülümsemeyle içeri davet 
etti.

C) Ay sonunu getirebilmek için ince hesaplar yap-
tılar.

D) Kitap okumanın faydasını yıllar sonra anla-
mıştı.

5. I. Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetiş-
mek

 II. Süresi dolduğunda ayrılmak

 III. Payına düşmek, isabet etmek

 IV. Niteliği sonradan anlaşılmak

 “Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde numaralanmış anlamlarından herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A) Amcası doktor çıkınca tüm aile onunla gurur 
duymuştu.

B) Yıllarca oturduğumuz evden çıkıp yeni bir eve 
taşındık.

C) Arkadaşıma piyango çıkınca sevinçten hava-
lara uçtu.

D) Yeni aldığımız personel de tembel çıkınca 
müdür sinirlendi. 

6. I. Çevresine sarılarak basınç altına almak

 II. Baskı altına almak, bunaltmak

 III. Basınçlı bir araçla fışkırtmak, püskürtmek

 “Sıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde numaralanmış anlamlarından herhangi 
biriyle kullanılmamıştır?

A) Yetkililer yangını kontrol altına almak için ak-
şamdan beri su sıkıyordu.

B) Yeni aldığı pantolon belini sıktığı için rahatsız 
oldu.

C) Küçük kız korkmuş olacak ki oyuncağını ku-
cağına almış sıkıyordu.

D) Çocuğu çok sıktıkları için hiçbir zaman bekle-
dikleri başarıyı göremiyorlardı.
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7. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, yaban hayatının özgün değerleri ve etrafında örülü yaşam ağının sürdürülebilir 
kalkınmaya ve insanların refahına sağladığı katkıya dikkati çekmek amacıyla 20 Aralık 2013'te düzenlenen 
oturumunda, 3 Mart'ı "Dünya Yaban Hayatı Günü" ilan etmişti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği verilerinden 
derlenen bilgilere göre geçen yıl 26 bini aşkın canlı türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya iken bu sayı, 2019 
yılı itibarıyla 30 bini geçti.

 Bu parçada geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri parçadan bularak aşağıdaki 
bulmacaya yerleştiriniz. 

 

Anlamlar: 

I. İnsan yaşamayan ıssız yer

II. Durumunu düzeltmek, aşamalı bir biçimde gelişmek işi

III. Bolluk, rahatlık ve varlık içinde iyi yaşama

IV. Bir araştırmanın, bir tartışmanın, bir muhakemenin temeli olan ana öge

V. Yalnız kendine has bir nitelik taşıyan, orijinal

 

1 2 3 4 5 6 7 8

I.

II.

III.

IV.

V.

 Anlamları verilen sözcükler bulmacaya yerleştirildiğinde 3 numaralı sütun aşağıdakilerin hangisi gibi 
olur?

A) B

L

F

R

G

 B) F

L

B

R

G

 C) B

L

F

Y

Ğ

 D) F

R

B

Y

G
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8. Aşağıdaki şekillerde numaralanmış bölümlere, 
çevresindeki sözcük veya söz gruplarının çağrış-
tırdığı en uygun kavram yazılmak istenmektedir.

 Buna göre numaralanmış yerlere getirilecek 
kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru 
verilmiştir?

 

1
Ödev Yüküm-

lülük

Görev

2
Doğruluk Yiğitlik

Alçak
Gönüllülük

3
Güzellik Beğeni

Sanat

 

1 2 3

A) Sorumluluk Erdem Estetik

B) Eğitim Erdem Estetik

C) Sorumluluk Cesaret Müzik

D) Eğitim Cesaret Resim

9. Sadece kırk yıllık bir mazisi olsa da video oyun-
ları piyasasına da sıkı bir antika kültürünün oluş-
tuğunu artık hepimiz biliyoruz. Video oyunlarıyla 
büyümüş kişiler, çocukluklarında unutamadıkları 
oyunların koleksiyonlarını yapıyor artık.

 Metinde geçen bazı kelimelerin anlamları aşağıda 
verilmiştir. Bu kelimeleri metnin bağlamından ha-
reketle belirleyerek aşağıdaki bulmacada bulunuz 
ve işaretleyiniz.

• Tarihsel bir döneme ait olan, eskiden kalma

• Zevk amacıyla bir araya getirilmiş nesnelerin 
bütünü

• Geçmiş, geçmiş zaman

• İyi vakit geçirmeye yarayan eğlence

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

E K Ş K L V İ D E O

Y O Ö F C B J Ç L U

I L A N T İ K A R A

L E F G S T Ç R S K

M K H Ş K Ü L T Ü R

İ S D Ö Z R A F G Y

N İ V S O I F M N E

S Y T E Y G T L K L

A O Z A U M A Z İ D

N N K S N T F H Ş T

 Buna göre bulmacanın kaç tane sütununda 
hiçbir işaretleme yapılmaz?

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

10. Çağımızın en büyük icatlarından biri olan cep te-
lefonlarının hayatımızın ---- olduğunu göz önünde 
bulundurduğumuzda çocuklar arasında cep tele-
fonu kullanma ---- neden bu kadar yüksek olduğu 
daha iyi anlaşılmaktadır.

 Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla 
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yöneticisi - merakının 

B) vazgeçilmezi - oranının

C) olmazsa olmazı - etkilerinin

D) kontrolcüsü - isteksizliğinin
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SÖZ SANATLARI2. BÖLÜM

Söz Sanatları



MFTS TARZI

MEB Tarzı Test

ÖĞRETEN

KEŞFETTİREN

AYIRT EDİCİ

TEST 1

Çözerken Anlatan Test

14

SÖZ SANATLARI

TÜRKÇE SORU BANKASI

1. Anlatımı güçlendirmek amacıyla, aralarında ortak 
nitelik bulunan iki varlık ya da kavramdan, ortak 
nitelik yönünden güçlü olandan zayıf olana aktar-
ma yapılmasına benzetme (teşbih) denir.

 Aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme sa-
natına yer verilmemiştir?

A) Değirmen misali döner başım

  Sevda değil, bu bir hışım

B) Toplanırken göklerde bulutlar yığın yığın 

  Hırçın bir fırtınayı düşünüyordu deniz

C) Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin

  Benim doğduğum köyler de güzeldi

D) Acep beni anar m'ola

  O kaşları keman şimdi

2. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması veril-
miştir.

• Teşhis (kişileştirme), insan dışındaki varlıklara 
insana ait özellikler vermektir. 

• Teşbih (benzetme), aralarında ortak nitelik bu-
lunan iki varlık ya da kavramdan zayıf olanın 
güçlü olana benzetilmesi sanatıdır. 

• İntak (konuşturma), insan dışındaki bir varlı-
ğın konuşturulması sanatıdır. 

 Aşağıdakilerin hangisinde, yukarıda açıklama-
sı verilen söz sanatlarından herhangi birine 
yer verilmemiştir?

A) Gül hasretinle yollara tutsun kulağını 

  Nergis gibi kıyamete dek çeksin intizar

B) Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla

  Yerden yedi kat Arş'a kanatlandık o hızla

C) Ben ki yaralıyım, ben ki haytayım 

  Bakkallara düşmüş okul defterleri gibiyim

D) Benim adım dertli dolap

  Suyum akar yalap yalap

3. Aşağıda bazı söz sanatlarının açıklaması veril-
miştir.

• Mübalağa (abartma),  bir niteliği olduğundan 
çok üstün veya aşağı gösterme sanatıdır.

• Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya du-
rumların bir arada kullanılmasıyla oluşan sa-
nattır.

• İntak (konuşturma), insan dışındaki bir varlı-
ğın konuşturulmasıyla oluşan sanattır.

 Aşağıdakilerin hangisinde açıklaması verilen 
sanatlardan herhangi birine yer verilmemiştir?

A) Senin için dağları deler, yol açarım yâr

  Senin için denizleri kuruturum yâr

B) “Ben gülüm, ben karanfil, ben de yasemin” diyor

  Renk renk kokularla çiçekler

C) Ağacın iyisi özünden olur

  Yiğidin iyisi sözünden olur

D) Yokluğun, cehennemin öbür adıdır

  Üşüyorum, kapama gözlerini

4. Tezat (karşıtlık), birbirine zıt kavram veya durum-
ların bir arada kullanılmasıyla oluşan biz söz sa-
nattır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde tezat 
sanatına yer verilmiştir?

A) Cebinde parası yok ama yoksul değil 

  İleri görüşleri var okumuşluğu yok

B) Yıl kırk yediydi sonbahardı

  Demiri büken ellerim

  Üzüm gibi saçım vardı

C) Sıcak bir kara sevda

  Yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu

  Acımsı, buruk

D) Sen ağaç misali, biz dalda yaprak

  Meyve çekirdeksin sen varsın orda
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5. Sözü ve anlamı daha etkili kılmak için araların-
da çeşitli yönlerden ilgi kurulabilen varlıklardan 
güçsüz olanın güçlü olana benzetilmesine teşbih 
(benzetme) denir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde teşbih 
sanatına yer verilmiştir?

A) Yâr, yâr 

  Seni kara saplı bıçak gibi sineme sapladılar

B) Bir ah çeksem dağı taşı eritir

  Gözüm yaşı değirmeni yürütür

C) Cinayeti kör bir kayıkçı gördü 

  Ben gördüm, kulaklarım gördü

D) Ey suyun sesinden anlayan bağlar

  Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

6. Teşhis (kişileştirme), insan dışındaki varlıklara in-
sana ait özellikler verme sanatıdır.

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde kişileş-
tirme sanatına yer verilmemiştir?

A) Ören yerler bu bayramda pek üşür 

  Sümbül niçin yaslı bakışır dağlar 

B) Haliçte bir vapuru vurdular dört kişi

  Demirlemişti eli kolu bağlıydı, ağlıyordu 

C) Çiçeğim, bir mesel var, eski bir atasözü

  Zararın neresinden dönersen kâr, çiçeğim

D) Bu gece çılgınlığı üstünde denizin de

  Kayalar dalgalarla pençeleşiyor sandık

7. Mübalağa, bir niteliğin ya da durumun gerçek-
leşmesi zor hatta imkânsız dereceye çıkarılarak 
abartılarak ifade edilmesidir. Mübalağada bir du-
rum olduğundan çok daha fazla gösterilebildiği 
gibi olduğunda çok daha az da gösterilebilir. 

 Buna göre aşağıdakilerden hangisinde müba-
lağa sanatına yer verilmiştir?

A) Dinle sana bir nasihat edeyim

  Hatırdan gönülden geçici olma

  Yiğidin başına bir iş gelince

  Onu yad ellere açıcı olma

B) Bana kara diyen dilber

  Kaşların kara değil mi

  Yüzümü güldüren gelin

  Gözlerin kara değil mi

C) Mecliste arif ol, kelamı dinle

  El iki söylerse sen birin söyle

  Elinden geldikçe sen eylik eyle

  Hatıra dokunup yıkıcı olma

D) Yüce dağlar ne kararıp pusarsın

  Aştı derler nazlı yâri başından

  Oturmuş derdime dert mi katarsın

  Âlem sele gitti gözüm yaşından

8. Kelebeğin güldü yüzü

 Benim ilkbaharın süsü

 Güzel gülü kokluyorum

 Aldım elbise ölçüsü

 Yukarıdaki şiirde konuşturulan varlık aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) İlkbahar  B) Elbise

C) Gül  D) Kelebek
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Dört kişi parkta çektirmişiz,

Ben, Orhan, Oktay, bir de Şinasi.

Anlaşılan sonbahar

Kimimiz paltolu, kimimiz ceketli…

Yapraksız arkamızdaki ağaçlar...

Babası daha ölmemiş Oktay'ın,

Ben bıyıksızım,

Orhan, Süleyman Efendi’yi tanımamış.

Ama ben hiç böyle mahzun olmadım,

Ölümü hatırlatan ne var bu resimde?

Hâlbuki hayattayız hepimiz.

Melih Cevdet ANDAY

 Yukarıdaki şiirde geçen altı çizili dizelerdeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abartma 

B) Tezat 

C) Kişileştirme 

D) Konuşturma 

MFTS TARZI

MEB Tarzı Test

ÖĞRETEN

KEŞFETTİREN

AYIRT EDİCİ

SÖZ SANATLARI

16
1-B 2-B 3-C 4-A 5-A 6-C
7-D 8-D

SÖZ SANATLARI
ÖĞRETEN TEST 1

TEST 2




