
 

 

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ        
TAM ÖĞRENME ÇALIŞMASI                                          ……………………….……………………… 
ÖRTÜLÜ ANLAM 

KONU ANLATIMI …………………………………….…………. : 
 
ÖRTÜLÜ ANLAM: 
 
Bazı cümlelerin içerisindeki anlamlar, doğrudan 
anlatmadığı hâlde bazı anlamları çağrıştırır.  
 
İşte cümleden anlaşılabilecek bu diğer anlamlara örtülü 
anlam denilmektedir.  
 
Örtülü anlamda genellikle de bağlacı kullanılır. 
 
Bunun dışında “en, daha, ilk, tüm, birkaçı, sadece, yine, 
artık, diğer” gibi kelimeler de cümlede örtülü anlamı 
sağlar. 
 
ÖRNEK: 
 
* Hava güzel. (Örtülü anlam YOKTUR. Çünkü sadece 
havanın güzel olduğu ile ilgili bilgi veriliyor ve başka bir 
bilgiye ulaşamıyoruz.) 
 
* Hava bugün daha güzel. (Örtülen anlam VARDIR. 
Dünkü bugünkü kadar güzel değildi.) 
Örnek:  
 
“Sen de maç oynamaya gelsene.” cümlesinden, bu 
kişinin zaten başka birileriyle maç oynamaya gideceğini 
ve arkadaşını da davet ettiğini anlayabiliriz.  
 
İşte bu kişinin maç oynamaya tek başına gitmediği bilgisi, 
örtülü anlamdır. 
 
 
 

 
 
Yukarıdaki görselde yer alan kişinin örtülü olarak daha 
öncede beş parasız kaldığını anlıyoruz. 
 

ALIŞTIRMA ………………………………………………………….: 
 
*Aşağıdaki cümlelerde anlatılmak istenen örtülü 
anlamları altlarındaki boşluklara yazınız. 
 
Hafta sonuna seni de bekliyorum.  
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 
Babam artık eve geç gelmiyor. 
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
  
Hülya yazılıdan yine yüz almayı başarmış. 
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
  
Bu kitap deneme sevenler için başucu kitabıdır. 
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
  
Artık kütüphaneden kitap alan kişi sayısı giderek artıyor. 
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 
Kazada bizim araç çok zarar görmüş.  
 

[…………………………………………………………..…………………..……] 
  
Sarmaşıkları diğerlerinden daha ilgi çekici bulurum. 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 
Bardağın yarısı dolu diyenler iyimserlerdir. 
  
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 
Dere kenarına yakın evler tehlike altında. 
  
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 
Öğrencilerden birkaçı sabahki derse geç kaldı. 
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 
Toplantıya müdür de gelmiş.  
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 
Beni sadece sen anlayabilirsin. 
 
[…………………………………………………………..…………………..……] 
 

Yine beş parasız 

ortalıkta kaldım. 
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ETKİNLİK ……………………………………………………………. : 
 
*Aşağıdaki ifadelerle ilgili örtülü anlam bulunan 
cümleler yazınız. 
 
en, 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
sadece,  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
yine,  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
artık,  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
 
Aşağıdaki cümlelerde örtülü anlamı sağlayan ifadeleri 
yuvarlak içine alınız. 
 
Doğum günüme seni de bekliyorum. 
 
Annem yine güzel yemekler yapmış. 
 
O çocuk konuyu daha güzel anlatıyor. 
 
Bu soruyu sadece senin çözeceğini düşünüyorum. 
 
Çocuk tabaktaki tüm kekleri yemiş. 
 
Bu kitabın adını ilk kez duyuyorum. 
 
Biz gelene kadar diğer testi çözmeyi unutma. 
 
 
Aşağıdaki cümlelerden örtülü anlam bulunanları 
işaretleyiniz. 
 
[     ] Kazada annem de yaralanmış. 
 
[     ] Dışarıda çok yağmur yağıyormuş. 
 
[     ] Diğer eşyaları taşımayı unutmuş. 
 
[     ] Bu sırrını ancak Ayşe’yle paylaşırmış. 
 
[     ] Bahçedeki yığından odun alıp geldi. 

TEST …………………………………………………………………… : 
 
* Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız. 
 
1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü bir anlam 
söz konusu değildir? 
A) Hava sıcaklıkları mevsim normallerine dönüyor. 
B) Bir türlü ısınamadım bu arkadaşına. 
C) Elmaları soyup dilimledi ve tabaklara koydu. 
D) Dere kenarında olan evler heyelan nedeniyle yıkıldı. 
 
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örtülü anlam vardır? 
A) Bahar gelince her taraf rengârenk çiçek olur. 
B) Çizdiği resmi çok gecikmeden boyadı. 
C) Makarnayı bir kaba koyup süzdü. 
D) Kitap, engin bir denize girmek isteyenler için kapıdır. 
 
“Eve gitti, ……………… bu konuyu hiç kimseyle 
konuşmadı.” 
 
3. Yukarıdaki cümle aşağıdaki hangi kelime ile 
tamamlanırsa örtülü bir anlam kazanır? 
A) Fakat                B) Lakin       
C) Artık                  D) ama 
 
4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde örtülü anlam farklı 
bir ifadeyle yapılmıştır? 
A) Beni bir tek sen anlıyorsun. 
B) Hava artık ısınmaya başladı.  
C) Artık seni sağlıklı görüyorum.  
D) Öğrenciler artık daha çok kitap okuyor. 
 
5. Aşağıdakilerden hangisinde örtülü bir anlam yoktur? 
A) Benim de karnım acıktı. 
B) Soğuk pınardan doya doya su içti. 
C) Kimsenin ele alamadığı konuları işlemiş. 
D) Papatyayı diğer çiçeklerden daha fazla severim. 
 
(1) Şiir değiştirir insanı. (2) Bir okuyucu sevdiği şairi 

tanımadan başka, tanıdıktan sonra başka insandır. (3) 

Çok sevdiğiniz, hoşunuza giden şiirlerle ilk 

karşılaşmalarınız düşünün. (4) Gece sadece size uyanıktır. 

(5) Bir daha, bir daha okumak, ezberlemek, yakınlarınıza 

dinletmek istersiniz okuduğunuz şiiri. (6) Yaşama 

istekleriniz artmıştır. (7) Bir coşku, bir katkıdır 

yaşamınıza. (8) Artık zenginleşmiştir yaşamınız. 

6. Yukarıdaki paragrafın kaçıncı cümlelerinde örtülü 
anlam vardır? 
 
A) 3-5       B) 4-8        C) 2-6      D) 1- 4 


