
 

 

 

 

SORU 1

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek

anlamı dışında kullanılmıştır?

A) Misafirliğe gelen çocuk, çekmeceleri karıştırdı.

B) Yanlışlıkla çarpıp masanın bacağını kırım.

C) Deniz kabararak üzerimize doğru geliyordu.

D) Sınıf arkadaşlarım bugün ölçüyü iyice kaçırdı.

 

SORU 2 

1. Evde tam iki saat temizlikle uğraştım. 

2. Tam istediğim gibi davrandın, aferin. 

3. Tam mağazaya girecekken telefonum çaldı. 

4. Yapıtları ve kişiliğiyle tam bir sanatçıydı. 

Numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

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

 

SORU 3 

Aşağıdaki cümlelerin "acı" sözcüğü hangisinde 

temel anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Manavdan aldığım biberler çok acı çıktı. 

B) Babasının vefatı ile duyduğu acıyı biz de hissettik. 

C) Ayağındaki yara sebebiyle acıdan kıvranıyordu. 

D) Acı bir soğuk yüzümü tokatlıyordu. 

 

SORU 4 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler 

sesteş olacak şekilde kullanılmıştır? 

A) Kapının koluna çarpınca kolu incindi. 

B) Polis elindeki çantaları yere bırakmayan hırsıza iki 

el ateş etti. 

C) Araba yolda kalınca yol boyunca yürümek zorunda 

kalmış. 

D) İçime sıkıntı basınca soğuk bir şeyler içtim. 

 

 

 

Kubilay ORAL tarafından hazırlanmıştır. 

SORU 5 

"Günümüz" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin-

de diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?  

A) Günümüz insanının zamanı pek değerlidir.  

B) Geçmişi; günümüze taşıyan tarihi belgelerdir.  

C) Günümüz sahilde oturarak geçti.  

D) Kültürel mirasımıza günümüzde de sahip çıkalım. 

 

 

SORU 6 

1. Peşime düşün, sizi oraya götüreyim.  

2. Türk lirasının değeri düştü.  

3. Rüzgârla trenin hızı düştü.  

4. Hastalıktan sonra çok zayıf düştü.  

Yukarıdaki  numaralanmış  cümlelerdeki  "düşmek" 

sözcüğü, kaç farklı anlamda kullanılmıştır?  

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

 

 

SORU 7 

Kedim henüz bir yaşında;  
Uyur hep soba başında.  
Hem cesurdur, hem de kurnaz.  
Bir tıkırtı duyar duymaz.  
Uyanır, aslan kesilir;  
Gözleri volkan kesilir. 

Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenemez? 

A) Soyut anlamlı sözcüklere yer verilmiştir. 

B) Nicel anlamlı sözcükler kullanılmıştır. 

C) Özel anlamlı sözcük vardır. 

D) Terim anlamlı sözcük bulunmaktadır. 
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SORU 8 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelime zıt anlamlı-

sıyla birlikte kullanılmamıştır?  

A) Kız kardeşim gece gündüz demeden çalışıyordu.  

B) Ak saçlı adam, kara gözlerini üzerimize dikmişti.   

C) Seni gökte ararken yerde buldum.  

D) Bedeninin hafifliği işin ağırlığına uygun değildi. 

 

SORU 9 

Babam, yemek vaktinde hepimizi sofrada isterdi. 

Altı çizili sözcükle ilgili aşağıdakilerden hangisi 

söylenemez? 

A) Gerçek anlamıyla kullanılmıştır.  

B) Cümleye "bir işe ayrılmış veya bir iş için alışılmış 

saatler" anlamı katmıştır.  

C) Eş anlamlısı (anlamdaşı) olan bir sözcüktür. 

D) Eş seslisi (sesteşi) olan bir sözcüktür. 

 

SORU 10 

(I) Kuşlar neşeyle cıvıldaşıyor, kelebekler uçuşuyordu. 

(II) Konakladıkları yerin hemen yanında ince bir dere 

şırıl şırıl akıyordu. (III) Tüm çocuklar mis gibi kır 

havasını ciğerlerine çekmeye başladılar. (IV) Uzun ve 

soğuk geçen kışın ardından güneşin sıcaklığını 

hissetmek oldukça keyifliydi. 

Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) I. cümlede yansıma bir sözcük kullanılmıştır. 

B) II. cümlede bir sözcük mecaz anlamıyla 

kullanılmıştır. 

C) III. cümlede benzetme yapılmıştır. 

D) IV. cümlede karşıt anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmıştır. 

 

SORU 11 

“Ablam üçgen pasta yapmış.” cümlesi ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) “Üçgen” sözcüğü gerçek anlamı ile kullanılmıştır. 

B) Bir nesnenin niteliğini belirten sözcükler vardır. 

C) Terim anlamlı sözcük kullanılmıştır. 

D) Mecazlara yer verilmemiştir. 

 

 SORU 12 

"Ağız" sözcüğü hangi cümlede terim anlamındadır? 

A) Ağzının kenarında yara çıkmış. 

B) Şu yolun ağzında bekle. 

C) İstanbul ağzını yazı dili olarak kabul ettik.  

D) Çelik ağızlı bir bıçaklı. 

 

SORU 13 

"Bundan daha aşağıya vermem mümkün değil ayakka-

bıyı." cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine hangisi 

getirilebilir? 

A) ucuz   B) pahalı 
C) karşılıksız    D) seviyesiz 

 

SORU 14 

Bir sözcüğün, temel anlamla bağlantılı birden çok anlam 

içermesine "çok anlamlılık" denir.  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

böyle bir özellik taşımaz?  

A) Kasabanın çıkışındaki yolun ağzında çok sayıda 

kadın bekliyordu.  

B) Boş arsada futbol oynayan öğrencilere nemli 

gözlerle bakıyordu.  

C) Uyurken dişlerini gıcırdatıyor, yanındakileri 

rahatsız ediyordu.  

D) Şapkamı dolabın gözünde unuttuğumu neden sonra 

hatırladım. 

 

SORU 15 

Aşağıdakilerin hangisinde “geri” sözcüğünün 

anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?  

 Kullanım Anlam 

A) Ben, sizin oturduğunuz 
sıranın epey gerisindeydim. 

Arka tarafın  
uzakçası 

B) Sadece gurbetlik zor, gerisi 
önemli değil. 

Bundan başkası 

C) Biz gidiyoruz, siz geriden 
gelirsiniz. 

Son, sonuç 

D) Bazı arabaların motoru 
geridedir. 

Arkada olan 
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