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Test 1 (578514)

OPT�K - Test 1 (578514)

578514

QR - Test 1 (578514)

578514

SÖZCÜKTE ANLAM | SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK - I

1. “Kapamak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “tıkamak, içini doldurmak” anlamında kul-
lanılmıştır?

A) Ağaç, uzadıkça evimizin deniz manzarasını ka-
pamıştı.

B) Bu meseleyi kapayalım da önümüze bakalım 
artık.

C) Belediye ekipleri açtıkları çukurları artık kapa-
malı.

D) Kabaran borcunu kapamak için var gücüyle çalı-
şıyordu.

2. I. Bugün sabah boşum, gelebilirim.

II. Birbirimizi boş tesellilerle aldatacak değiliz.

III. Bu boş sınıfa yirmi sıra koyalım.

IV. Boş olan daireye eşyalarını getirdi.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “boş” 
sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I ve II  B) I ve IV

C) II ve III  D) III ve IV

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tutmak” söz-
cüğü ayraç içinde verilen anlamına uygun kul-
lanılmamıştır?

A) Tuttuğu kâğıdı yere attı. (Beğenmek, birinin tak-
dirini almak)

B) Bu yazı gazetede çok yer tutar. (Kaplamak)

C) Bu mahalleden güzel bir ev tutmuş. (Hizmetine 
almak ya da kiralamak)

D) Bu iş yerinde sadece sen beni tutuyorsun. (Des-
teklemek, birinden yana çıkmak)

4. Yazdığı küçük hikâyelerle edebiyat dünyasında kısa 
zamanda parlamıştı.

Aşağıdakilerin hangisinde “parlamak” sözcüğü 
bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Aldığı haber sonrasında yüzünde bir çocuk se-
vinci  parlamıştı Ayşe’nin.

B) Doğru deterjan kullanılırsa bütün tabaklar parlar.

C) Güneşin denize vurduğu yerler ışıl ışıl parlıyordu.

D) Arkadaşlarının desteğiyle parlamış, önemli bir 
müzisyen olmuştu.

5. • Neyse ki kırıkları kısa süre içinde kaynadı.

• Ne biçim yer burası, her taraf böcek kaynıyor.

• Ocağa koyduğum su sonunda kaynamaya baş-
ladı.

“Kaynamak” sözcüğü, bu cümlelerde aşağıdaki 
anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Eski durumunu almak, iyileşmek

B) Çok miktarda bulunmak

C) Buhar duruma geçerek fokurdamak

D) Gizli bir iş çevirmek

6. Kürsüye çıkıp dinleyicileri dikkatle süzdükten sonra 
konuşmasına başladı.

“Süzmek” sözcüğü, bu cümlede aşağıdaki an-
lamlarının hangisiyle kullanılmıştır?

A) Baygın ve anlamlı bakmak

B) Bir sıvıyı içindeki katılardan ayırmak için elekten 
geçirmek

C) Gözle inceleyerek dikkatle bakmak

D) Sıvı üstünde biriken tortuyu süzgeçten geçirmek
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7. “Atmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde “geride bırakmak, ertelemek” anlamında kul-
lanılmıştır?

A) Topu karşıdaki evin çatısına kadar atmayı ba-
şardı.

B) Yaşadığı bu olay sonrası kalbi hızlı hızlı atıyor.

C) Kediyi sokağa atmışlar, hayvancağız bir köşeye 
sığınmış.

D) Bu görüşmeyi önümüzdeki haftaya atsak bence 
iyi olur.

8. Kırdığı odunları evin yanındaki alana güzelce dizdi. 
Ocakta kaynayan suyla kendine tavşankanı bir çay 
demledi. Hava kararıyor, muhteşem bir manzara 
oluşuyordu. Gökte yıldızlar parlamış, yerde evlerin 
ışıkları açılmıştı. Çayını yudumlarken manzarayı iz-
liyor, keyif yapıyordu.

Bu metindeki sözcüklerle ilgili,

I. “Kırmak” sözcüğü, “parçalara ayırmak” anlamın-
da kullanılmıştır.

II. “Kararmak” sözcüğü, “niteliğini kaybetmek” anla-
mında kullanılmıştır.

III. “Ocak” sözcüğü, “pişirme, ısıtma amacıyla kulla-
nılan yer” anlamındadır.

IV. “İzlemek” sözcüğü, “birinin veya bir şeyin arka-
sından gitmek, takip etmek” anlamında kullanıl-
mıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III

C) II ve III  D) III ve IV

9. I. Yakın arkadaşım Engin’i bile uzun zamandır gör-
medim.

II. Onun gözü yalnız parayı görüyor.

III. Yapılan yatırımlar sayesinde ülkenin geleceğini 
iyi görüyorum.

IV. Onu görmek için bu gece İstanbul’a gideceğim.

“Görmek” sözcüğü, numaralanmış cümlelerin 
hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I ve II  B) I ve IV

C) II ve III  D) II ve IV

10. Sanatçı, halktan koparsa besleneceği kaynaktan 
mahrum kalmış olur.

“Kopmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde bu 
cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Geçmişinden kopan toplumlar geleceğini inşa 
edemez.

B) Can alıcı bölümleri kopup kaybolmuş bir kitaptı 
bu.

C) O kadar yüklendiler ki ip tam orta yerinden koptu.

D) Ağacın dalları fırtınada koptu.
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SÖZCÜKTE ANLAM | SÖZCÜKTE ÇOK ANLAMLILIK - II

1. Aşağıdakilerin hangisinde “beslemek” sözcüğü-
nün kullanımı ayraç içinde verilen anlamla uyuş-
mamaktadır?

A) İştahı olmayan yavrusu için yeni kurabiyeler yap-
mıştı, onu kendi elleriyle besliyordu. (Yiyecek 
içeceğini sağlamak)

B) Ateşin sönmemesi için ufak dal parçalarıyla ateşi 
besliyorduk. (Eklemek, katmak, çoğaltmak)

C) Hiç kimseye karşı böyle duygular beslememişti 
genç adam. (Bir duyguyu gönülde yaşatmak)

D) Yeni diktiğimiz fidan, rüzgârdan devrilmesin diye 
iyice beslemiştik. (Çevresini veya altını destekle-
mek)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aramak” söz-
cüğü, “birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak” anla-
mında kullanılmıştır?

A) Bahçede arkadaşını gözleriyle uzun uzun aradı.

B) Şimdi gençlik günlerimi nasıl arıyorum, bir bilse-
niz.

C) Zor günlerinde insanı ne arayan ne soran olur.

D) Her öğün güzel yemekler arayan insanlardan de-
ğilim.

3. Aşağıdakilerin hangisinde “göstermek” sözcüğü-
nün kullanımı ayraç içinde verilen anlamla uyuş-
mamaktadır?

A) Bunun böyle olduğunu size göstereceğim. (Ka-
nıtla inandırmak)

B) Gelin size yeni aldığım kıyafetlerimi göstereyim, 
dedi. (Görülmesini sağlamak)

C) Bu kıyafet, seni olduğundan daha sevimli göste-
riyor. (Güzelliğini ortaya çıkarmak)

D) Size ne iş gösterdiler? (Herhangi bir biçimde de-
ğerlendirmeye yol açmak)

4. Aşağıdakilerin hangisinde “düşmek” sözcüğünün 
kullanımı ayraç içinde verilen anlamla uyuşma-
maktadır?

A) Son zamanlarda çok kilo verdiğinden yeni aldığı 
pantolon, belinden sürekli düşüyordu. (Vücuda 
bol gelen giysi aşağı kaymak)

B) Çocuk, ağaçtan düşmesine rağmen hiç ağlamadı 
ve tekrar ağaca tırmandı. (Yere devrilmek, yere 
serilmek)

C) Aynı hava yolu şirketinin bir uçağı daha kalkıştan 
hemen sonra düşmüş. (Hava taşıtları kaza so-
nucu hızla yere inerek çarpmak)

D) Bize düşen, bu iki gencin aşkını kabul etmek ve 
onların yuva kurmalarına izin vermektir. (Yakışık 
almak)

5. • Bu muhteşem doğa parçasına ulaştığımızda 
önce geceyi içinde geçireceğimiz çadırlarımızı 
özenle kurduk.

• Büyük teyzemin büyük bir özenle kurduğu sof-
rada bir tek kuş sütü yoktu, desem abartmış ol-
mam. 

• Akşamdan dikkatli bir şekilde kurmama rağmen 
yine de saatim bu önemli iş görüşmesi öncesinde 
çalmadı.

“Kurmak” sözcüğü bu cümlelerde aşağıdaki an-
lamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Hazırlamak

B) Yaylı ve zemberekli şeylerde yayı veya zembe-
reği germek

C) Bir şeyi oluşturan parçaları birleştirerek bütün du-
ruma getirmek 

D) Sağlamak, oluşturmak

02
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6. “Kuyruk” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
“sıra” anlamında kullanılmıştır?

A) Sevimlilik yapmak için kuyruğunu sallayıp du-
rurdu.

B) Kuyruğu kapana sıkışmış fare gibi çırpınıyordu.

C) Gelinliğin 2 metrelik oldukça uzun bir kuyruğu 
vardı.

D) Hastane kapılarında oluşan kuyruklar içler acı-
sıydı.

7. “Özel” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“dikkate değer” anlamında kullanmıştır?

A) Şairin özel mektupları yayımlanacakmış.

B) Söylenene göre özel durumlar dışında çalışma 
odasından çıkmazmış.

C) Mahalledeki tüm çocuklara özel bir ilgi gösterirdi.

D) Usta yazarın özel hayatını merak edenler de var.

8. Aşağıdaki sözcük merdivenlerinin hangisinde kuru sözcüğü aşağıdan yukarıya doğru,

• heyecanı, tadı olmayan, tekdüze

• akıcı olmayan, duygudan yoksun

• salgısı olmayan

• canlılığını yitirmiş

anlamlarını karşılayacak şekilde kullanılmıştır?

A) kuru bir yaşam

kuru bir yazı

kuru öksürük

kuru yaprak

 B) kuru yaprak

kuru öksürük

kuru bir yazı

kuru bir yaşam

C) kuru yaprak

kuru bir yaşam

kuru öksürük

kuru bir yazı

 D) kuru bir yazı

kuru öksürük

kuru bir yaşam

kuru yaprak
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Test 3 (578516)

OPT�K - Test 3 (578516)

578516

QR - Test 3 (578516)

578516

SÖZCÜKTE ANLAM | GERÇEK ANLAM | MECAZ ANLAM |  
TERİM ANLAM - I

1. Bir sözcüğün birden fazla anlam özelliği olabilir. 
Bunlardan biri sözcüğün gerçek anlamıdır. Gerçek 
anlam, sözcüğün akla gelen ilk anlamı ve bu an-
lama bağlı olarak kazandığı yeni anlamlardır. Me-
caz anlam, sözcüğün gerçek anlamından tamamen 
uzaklaşarak kazandığı yeni anlamdır. Terim anlam 
ise sözcüğün bir bilim, sanat, meslek, spor vb. alan-
lara özgü kazandığı anlamdır. Örneğin “Ayaklarımı 
uzatıp dinlenmek istiyorum.” cümlesindeki “ayak” 
sözcüğü ----, “Bu soğuk sözlerle kimsenin ilgisini 
çekemezsin.” cümlesindeki “soğuk” sözcüğü ----, 
“Başarılı bir kündeyle rakibini alt etti.” cümlesindeki 
“künde” sözcüğü ---- anlamda kullanılmıştır.

Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
dakilerden hangisi getirilmelidir?

A) mecaz - gerçek - terim

B) gerçek - mecaz - terim

C) terim - gerçek - mecaz

D) gerçek - terim - mecaz

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 
bir sözcük kullanılmamıştır? 

A) Bu proje ile ilgili bütün görevleri ona yüklemek 
doğru değil.

B) Kültür ve sanatla ilgilenmeyen renksiz bir insandı.

C) O kadar cana yakındı ki kısa zamanda öğretme-
nimize ısınmıştık.

D) Elindeki renk renk çiçekleri masanın üzerine bı-
rakıp gitti.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamıy-
la kullanılmış bir sözcük yoktur?

A) Bu iş için günlerce canla başla çalışmıştı.

B) Ülkemizin birçok bölgesinde fay hatları bulun-
maktadır.

C) Notayı kaçırınca şarkının bütün ahengi bozuldu.

D) Oyunun son perdesinde harika bir oyunculuk ser-
giledi.

4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük-
lerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) En yanık türküleri aşk söyletir insana.

B) Uyanık ol ki kimse seni yalanlarıyla aldatmasın.

C) Bu tatsız haber içeride bulunanları derin bir üzün-
tüye boğdu.

D) Çınar altındaki tarihî kahvede oturup birer sıcak 
sahlep içtik. 

5. 
Tiyatro oyununun sergilendiği alana sahne denir. 
Sahnede oyunun konusuna uygun bir biçimde dekor 
oluşturulur. Tiyatro ezbere dayanan zor bir sanattır. 
Oyuncular repliklerini unuttuğunda suflör denen kişi 
sahne gerisinden ona yardımcı olur.

Bu metindeki sözcüklerle terim anlamlı sözcük-
ler sözlüğü oluşturulmak istenirse aşağıdakiler-
den hangisinde verilenler bu sözlüğe girer?

A) sahne - dekor - suflör - replik

B) sahne - dekor - suflör - yardımcı

C) sanat - dekor - ezber - replik

D) sahne - zor - suflör - replik

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük, gerçek anlamının dışında kullanılmamıştır?

A) Yeni araçlar çok tuzlu, bu araçların fiyatları 200 
bin liradan başlıyor.

B) Kır gezisine gidenler yağmur nedeniyle erken 
döndü.

C) Talih bizimle oynuyor, derdi hep.

D) Yapılan yanlışları sert bir dille eleştirmişti.

03
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TERİM ANLAM - I

7. En derin duyguların içinde

İşte, bu dizelerde, bu kafiyede

Seni çağrıştıran her harekette

Yeni bir anlam buluyorum
Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili,

I. “Derin” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır.

II. “Çağrıştırmak” sözcüğü “benzemek” anlamında 
kullanılmıştır.

III. Terim anlamlı sözcükler vardır.

IV. “Hareket” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış-
tır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II  B) I ve III

C) II ve III  D) III ve IV

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

A) Tarafsız bir insan olduğu için sözlerine saygı 
gösterilirdi.

B) Sözcüğün yapım eki almış hâline gövde dendiğini 
öğrendik.

C) Korner atışı sonrasında gerçekleşen vuruş gole 
döndü.

D) Bilgisayarıma virüs bulaştığı için üç gündür iş ya-
pamıyorum.

9. • Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

• Damlaya damlaya göl olur.

• Darlıkta dirlik olmaz.

• Ağaç yaprağıyla gürler.

Aşağıdakilerden hangisi bu atasözlerindeki altı 
çizili sözcüklerin karşıladığı anlamlardan biri 
değildir?

A) Zorluk B) Birikim

C) Basamak D) Akraba

10. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcük-
lerden hangisi mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Hava bugün bir hayli soğuktu.

B) Bu evde aylarca onun dönmesini bekledi.

C) Merve’yi kıramadığım için buraya geldim.

D) Çocuklar nehrin bulanık sularında yüzüyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cüğün anlam özelliği yanlış verilmiştir?

A) Olaya farklı bir açıdan bak. (terim)

B) Keskin bakışlı bir adamdı. (mecaz)

C) Güzel bir havada yolculuk ettik. (gerçek)

D) Soğuk bir tavırla selam verip hemen uzaklaştı. 
(mecaz)

12. Coşan duygularını dizginlemek için hafif bir müzik 
açmıştı. Notaların ruhunun derinliklerine üflediği hu-
zurla biraz olsun rahata kavuşmuştu. Sandalyenin 
ayağının yanında duran kitaba uzandı ve bu kitabı 
gönül huzuruyla okumaya başladı. İçini ısıtan bu sı-
cacık hisle kitabı okumaya devam etti.

Bu metindeki sözcüklerle ilgili,

I. Mecaz anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

II. Bir sözcük terim anlamlıdır.

III. “Okumak” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmış-
tır.

IV. “Sıcacık” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmış-
tır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV
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SÖZCÜKTE ANLAM | GERÇEK ANLAM | MECAZ ANLAM |  
TERİM ANLAM - II

1. Bir sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak ka-
zandığı yeni anlama “mecaz anlam” denir.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “rüya” sözcüğü mecaz anlamda kullanıl-
mamıştır?

A) Bu eve sahip olmak bizim için bir rüyaydı.

B) Rüyasında rahmetli dedesini görünce çok etki-
lendi.

C) Bu mutluluğun bir ay sonra yeniden bir rüya ola-
cağını aklına bile getirmiyordu.

D) Bu mesleği yapmak, çocukluğumdan beri en 
büyük rüyamdı.

2.   
Nihayet sabah oldu. Gecenin keskin ayazına 
                                                    I
yenik düşmedim. Yorgunluktan yataklarında
                                      II
sızıp kalanları uyandırmakla işe başladım. 
Biraz acele edersek güneş yükselmeden yo-
           III                                       IV
la çıkabilirdik.

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden han-
gisi mecaz anlamlıdır?

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

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük terim anlamlıdır?

A) Dünkü maçta sol diz bağlarından sakatlanmış.

B) Artık çocuk değil ki her yaptığı hoş karşılansın.

C) Galip Usta, evine bağlı bir adamdı.

D) Başını duvara çarpınca acıyla kıvrandı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 
bir sözcük yoktur?

A) Kanunlar, vatandaşın hareket tarzını ayarlayan 
kurallardan ibarettir.

B) Gün batımında denize girmenin tadı bir başkadır.

C) Yaşanan tartışma nedeniyle içeride bozuk bir 
hava vardı.

D) İlk önce sıcak bir çorba içelim.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 
bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Yıllar önce yaptırdıkları ev, birçok depreme maruz 
kaldığı hâlde bu zamana kadar iyi dayandı.

B) Tanıştığımız anda onunla aramızda bir elektrik 
oluştu.

C) Okuma yazmayı öğrenmeye bu kadar hevesle-
neceğini hiç düşünmüyorduk.

D) Bu sıkıntılı durumdan kurtulmanın bir yolu olma-
lıydı mutlaka.

6. Bizim taşıp köpürmelerimizi çocukça mı bulmuştu 
acaba, diye geçirdi içinden. Neyse ne, dedi ve yo-
luna devam etti. Biraz sonra bir ilan dikkatini çekti. 
Solfej kursu verilir, yazıyordu ilanda. Ne zamandır 
aklındaydı bu iş. Notalara hâkim olmak istiyordu, 
bunun için solfej eğitimine ihtiyacı vardı. Hemen 
ilanın altında yazan adrese gitti. Küçük bir binaydı 
burası, haydi hayırlısı deyip girdi içeri.

Bu metindeki sözcüklerle ilgili,

I. Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır.

II. Gerçek anlamlı sözcük kullanılmıştır.

III. Terim anlamlı sözcük kullanılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) I, II ve III 
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TERİM ANLAM - II

7. Bir sözcüğün bilim, sanat, spor ya da meslek alanı-
na özgü kavramları karşıladığında kazandığı anla-
ma terim anlam denir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 
sözcük kullanılmıştır?

A) Gelecek ay yurt dışı seyahatimiz var.

B) Doğru zamanda doğru yerde bulunmak şanstır.

C) Cümlenin temel ögeleri özne ve yüklemdir.

D) Akşam evde gergin bir hava vardı.

8. 
I. Koku süründüğüne göre belli ki arkadaşlarıyla bu-

luşacak.

II. Ortalıkta bir savaş kokusu var.

III. Çöp kokusuyla beraber mutsuzluğu da artıyordu.

IV. Mutfaktan güzel kokular geliyordu.

“Koku” sözcüğü, numaralanmış cümlelerin han-
gisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

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

9. “Aydınlık” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Aydınlık bir vakitte yola çıktılar.

B) Yeni evlerinin büyük ve aydınlık bir salonu var.

C) Hinlikten uzak, aydınlık yüzü olan bir gençti.

D) Sabahın ilk aydınlığıyla işçiler yollara düştüler. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüzmek” söz-
cüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Millî yüzücü, Karadeniz’in dalgalarına karşı yüz-
mek isterken boğulma tehlikesi geçirdi.

B) İki genç gemiden atlayıp uzun süre yüzdüler.

C) Arkadaşımla suya attığımız tahta yüzüyordu.

D) Bütün eşyalar, toz ve kir içinde yüzüyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük terim anlamlıdır? 

A)  Doktor, salgından korunmak için aşı olmamız ge-
rektiğini söyledi.

B) Akşam işimiz bittikten sonra yorgunluk çayı dem-
ledik.

C)  Yan daireye küçük bir kızları olan genç bir çift ta-
şınmış. 

D)  Çocukken buralara her geldiğimizde koca ağacın 
altında otururduk. 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 
sözcük kullanılmıştır?

A) Diğer gezegenlerde yaşam izine rastlanmadı 
henüz.

B) Anahtarlarını masanın gözünde unutmuş.

C) Filmi büyük bir zevkle izledik.

D) Tüm ülke olup bitenleri kaygıyla izliyor.
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SÖZCÜKTE ANLAM | EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE EŞ SESLİ  
SÖZCÜKLER | SOYUT VE SOMUT ANLAMLI SÖZCÜKLER - I

1. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı 
karşısında verilen cümlede kullanılmamıştır?

Sözcük Eş Anlamlısı

A) Doğa Her canlıya uygun ortam 
sağlanmalıdır.

B) Gereksinim İhtiyaçlarımızı karşılaya-
bilmek için çalışmamız 
lazım.

C) Hudut Kahraman askerlerimiz 
sınırlarımızı düşmana 
karşı koruyor.

D) Hediye 23 Nisan, Atatürk’ün ço-
cuklara armağanıdır.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) an-
lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Evin her tarafını aradım ama anahtarlarım ortada 
yok.

B) Farklı alanlarda uzmanlaşmış insanlara ihtiyacı-
mız var.

C) Bu kadar az zamanda o kadar çok soruyu nasıl 
çözdün?

D) Tüm yöntemleri değerlendirip en uygun olanını 
seçtik.

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler-
den hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur?

A) Masadaki çay artık soğumuştu.

B) Bahçedeki gül susuzluktan kurumuş.

C) Sen de her şeye burun kıvırıyorsun.

D) Bu işe başlayalı on yıl olmuştu.

4. Aşağıdakilerin hangisindeki cümlelerde altı çizili 
sözcükler arasında sesteşlik ilgisi vardır?

A) Televizyona bak-
maktan gözü bo-
zuldu. 

Kitabımı sıranın 
gözüne koydum.

B) Kolunda büyük bir 
ben vardı. 

Ben ödevlerini 
yapan bir öğren-
ciyim.

C) Topluma öncü 
olan ileri görüşlü 
bir kişiydi.

Bir ileri, bir geri 
adım atan kararsız 
biriydi.

D) Ayakkabısının 
burnu epey yıp-
ranmış. 

Nezle olduğundan 
sürekli burnu akı-
yor.

5. 
Çiçekler çeşitli özellikleriyle klasik sanatlarımızın 
tamamında kullanılmıştır. Mimari eserlerimiz lale 
motifleri ile süslenmiştir. Şiirimiz ise içinde gülün bu-
lunduğu birçok benzetme ile güzelleşmiştir.

Bu metinde geçen aşağıdaki sözcüklerden han-
gisi diğerleriyle aynı kavram alanına girmez?

A) Çiçek  B) Gül

C) Lale  D) Şiir

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı 
bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Öğretmenimiz övgüleriyle gururumuzu okşamıştı.

B) Hürriyet, Türklerin tarih boyunca vazgeçmediği 
bir değerdir.

C) Sınavdan önce öyle heyecanlıydı ki görmeliydi-
niz.

D) Yemek masasının ayağına iki çivi çaktı.
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “koyu” sözcü-

ğü, “açık” sözcüğünün karşıtı olarak kullanılmış-
tır?

A) Arkadaşlarım koyu bir sohbete dalmıştı.

B) Koyu mavi bir şapka takmıştı.

C) Takımının koyu bir taraftarıydı.

D) Gecenin koyu bir vaktinde kapı çalındı.

8. Gül büyütenlere mahsus hevesle

Renk renk dertlerimi gözümde besle

Yalnız, annem gibi o ılık sesle

İçimde dövünüp ağlama gurbet

Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili,

I. Soyut anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

II. Eş sesli sözcükler kullanılmıştır.

III. Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

IV. Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

yargılarından hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

9. Denizde zaman geçirmeyi çok seviyordu. Bu neden-
             I            II

le kendine bir gemi almayı düşünüyordu. Gemi de-
 III
diysem öyle okyanusları aşacak cinsten değil. Küçük

bir yat alacak sadece.
      IV

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerden han-
gisi sesteştir?

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

10. Onun iyi bir çocuk olduğunu hemen anladım.

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kötü bir insan bunu yapmaz.

B) Yazılıdan yine kötü bir not almış.

C) Çocuk, kötü bir şekilde düştü.

D) Dışarısı çok kötü, yağmur şiddetlendi.

11.     

Ak ak bulutların ardından

Beyaz bir gün doğacak

Gülecek bütün yüzler

Umutlar büyüyecek

Mutluluk yağacak

Yarınlara…

Bu şiirdeki sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

A) Soyut anlamlı sözcükler kullanılmıştır.

B) “Ümit” sözcüğünün eş anlamlısına yer verilmiştir.

C) Eş sesli sözcüğe yer verilmiştir.

D) Somut anlamlı sözcük yoktur.
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SÖZCÜKTE ANLAM | EŞ ANLAMLI, ZIT ANLAMLI VE EŞ SESLİ  
SÖZCÜKLER | SOYUT VE SOMUT ANLAMLI SÖZCÜKLER - II

1. Gamla örtülü bayırlar, çıplak değil

Yedi ay kıştan sonra

Yeşeren senin yaşamındır

Yaprak değil

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) “Gam” sözcüğü soyut anlamlıdır.

B) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

C) “Yaprak” sözcüğü gerçek anlamlıdır.

D) Somut anlamlı sözcük kullanılmıştır.

2. O günlerde koşullar bugünkü kadar iyi değildi ve Si-
vas’ın sert havasına katlanmak çok güçtü.

Bu cümlede geçen “sert” sözcüğünün zıt anlam-
lısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Yumuşak ve sakin tavırlarıyla insanları rahatlatan 
biriydi.

B) Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların 
kökündeki yaşlığı emerek yaşarmış.

C) Bizim buraların iklimi yumuşaktır; yazın pişmez, 
kışın donmazsınız.

D) Yaş dallar yumuşak olur, kolaylıkla bükülür.

3. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zıt anlamlı söz-
cükler bir arada kullanılmıştır?

A) Kiminde peçeli bir gülüş çağırıyor

 Kiminde kovuluyor kapılardan

B) Başıma düşmüş sevda ağı

 Bir başıma tenhalarda kahroldum

C) Çiçek sulandığı kadar güzeldir

 Kuşlar ötebildiği kadar sevimli

D) Aydınlığa koştum karanlık çıktı

 Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı

4. Hemencecik çekip gitti

Az geliyor yaz bana

Burada kışlar uzun olur

Her hafta mektup yaz bana
Bu dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-
lenemez?

A) Eş sesli sözcüklere yer verilmiştir.

B) Karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

C) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

D) Gerçek anlamlı sözcüklere yer verilmiştir.

5.  
Ölüm bize ne uzak

Bize ne yakın ölüm

Ölümsüzlüğü tattık

Bize ne yapsın ölüm?

Bu dizelerdeki altı çizili sözcükler arasında gö-
rülen anlam ilişkisi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde vardır?

A) Yeni düşünceler eski kavramlarla açıklanamaz.

B) Güneşin ışığı ve ısısı baharın geldiğini müjdeli-
yordu.

C) Kurumuş topraklar yağmurla birlikte umut buldu.

D) Mehtabı seyretmek ve gecenin sessizliğini dinle-
mek istiyorum.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz-
cüğün zıt anlamlısı vardır?

A) Bu kadar çok çiçeği ne yapacaksın?

B) Elinde çıkan yara bir türlü iyileşmiyordu.

C) Ayşe, ayağı kayınca kendini yerde buldu.

D) Kırmızı koltuğu diğerlerinden çok beğendi.

06
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7. Güneş, titreyen meşe yapraklarının arasından hı-

şırtılarla süzülüp hanımeli kokusuyla pencereye da-
yandı. Ama pencere kapalıydı, içeri giremedi, dışa-
rıdan ışıl ışıl baktı.

Bu metinle ilgili,

I. Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.         

II. Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

III. Terim anlamlı sözcük vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) Yalnız II

C) I ve II D) II ve III

8. Uzak bir iklimin ılık havasında

Güneş, yer, gök, deniz iç içe kaynaşır

Olgun meyvelerle kuşlar fısıldaşır

Bahar manzarası dallar arasında

Bu dörtlüğün kaçıncı dizesinde karşıt kavramlar 
bir arada kullanılmıştır?

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

9. Uçun kuşlar uçun, doğduğum yere

Şimdi dağlarında mor sümbül vardır

Ormanlar koynunda serin bir dere

Dikenler içinde sarı gül vardır

Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylene-
bilir?

A) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

B) Zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

C) “Dağ” sözcüğü soyut anlamda kullanılmıştır.

D) Eş sesli sözcük vardır.

10. (I) İnsan çalışkanlığı ile kendini kabul ettirir. (II) De-
ğil dostları, düşmanları bile ona hakkını teslim eder. 
(III) Çalışkan insan elbette sadece oturanla bir tutul-
maz. (IV) Bu, ne vicdana ne insafa sığar. 

Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangi-
sinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada veril-
miştir?

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

11.  

“Sadakatli”
anlamına

gelen
sözcük

“Boş” 
sözcüğü-
nün zıt 

anlamlısı

“Sene” 
sözcüğü-
nün eş 

anlamlısı

“Yaş” 
sözcüğü-
nün zıt 

anlamlısı

“Şurası”
anlamına
gelen bir
sözcük

S A D I K
D O

Ş U

Bu bulmacada boş bırakılan yerler tamamlandığında aşağıdaki harflerden hangisi kullanılamaz?

A) L B) Ş C) U D) Z
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SÖZCÜKTE ANLAM | İKİLEMELER | DEYİMLER | ATASÖZLERİ |  
ÖZDEYİŞLER - I

1. Deyimler, dakikalarca sürecek bir anlatımı birkaç 
kelimeyle ifade etmeye yarayan, genellikle mecaz 
anlamlı söz birlikleridir. Örneğin bir olaydan duyulan 
üzüntüyü kan ağlamak, çok şaşırmayı kan beynine 

sıçramak, akrabaların birbirine yakınlık duymasını 
kan çekmek, çok eziyet çekmeyi kan kusmak de-

yimleriyle anlatırız.

Bu cümledeki numaralanmış deyimlerden han-
gisi yanlış açıklanmıştır?

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

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi “Her işin yapıl-
ması için uygun olan bir zaman, bir durum vardır.” 
anlamındadır?

A) Demir tavında dövülür.

B) Denize düşen yılana sarılır.

C) Görünen köy kılavuz istemez.

D) İki at bir kazığa bağlanmaz.

3. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış 
verilmiştir?

A) Kulak ardı etmek ₺ Önemsememek

B) Suratını asmak ₺ Somurtmak

C) İpe un sermek ₺ Pişman olmak

D) Ateş püskürmek ₺  Çok kızmak

4. 
İnsan, doğası gereği iyilik gördüğü bir kişiye mut-
laka karşılığını vermek ister. Yardım etmek, te-
şekkürlerini sunmak, bazı armağanlar vermek bu 
karşılıklar arasında sayılabilir. Bunlar yapmacık ey-
lemler de değildir, gönülden yapılır. Yani insan, ya-
pılan iyiliği unutmaz. Atalarımızın dediği gibi ----.  

Bu metinde boş bırakılan yere anlamca aşağıda-
kilerden hangisinin getirilmesi uygundur?

A) kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı

B) iyilik eden iyilik bulur

C) iyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı

D) iyilik et kele, övünsün ele

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi diğerlerinden 
farklı bir düşünceyi dile getirmektedir?

A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

B) Ağaç yaprağıyla gürler.

C) Birlikten kuvvet doğar.

D) Akacak kan damarda durmaz.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı 
değildir?

A) Son pişmanlık fayda vermez.

B) Balık baştan kokar.

C) Bedava sirke baldan tatlıdır.

D) Ateş olmayan yerden duman çıkmaz.

7. Halk pazarı kurulunca bu meydanda iğne atsan yere 
düşmez.

Bu cümlede kullanılan deyimin anlamca karşıtı 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) O günlerde bana yardım elini uzattı, yanımdan 
hiç ayrılmadı.

B) Sabah saatlerinde sahilde in cin top oynuyordu.

C) Bütün işleri içinden çıkılmaz bir hâle getirmişlerdi.

D) Yeni eleman gelince onun da pabucu dama atıldı.

I II

III IV
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SÖZCÜKTE ANLAM | İKİLEMELER | DEYİMLER | ATASÖZLERİ |  
ÖZDEYİŞLER - I

8. En verimli yağmur, alın teridir.

Bu özdeyişle aşağıdaki atasözlerinden hangisi 
anlamca en yakındır?

A) Akşamın işini sabaha bırakma.

B) Nasihat istersen tembele iş buyur.

C) Emek olmadan yemek olmaz.

D) Adamın iyisi işbaşında belli olur.

9. Daha ele geçmemiş olan, birçok güçlük yenildikten 
sonra ele geçirilebileceği umulan nesnenin alımı, 
satımı üzerinde konuşulmaz, konuşulursa yok pa-
hasına bir satış yapılır.

Bu metinde açıklaması verilen atasözü aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Bir koltukta iki karpuz taşınmaz.

B) El elin eşeğini türkü çağırarak arar.

C) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.

D) Üzüm üzüme baka baka kararır.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl-
mamıştır?

A) Söylenenlere kulak kabartınca meselenin aslını 
öğrendim.

B) Bu son olay artık sabrımızı taşırmıştı.

C) Hayata ve insanlara bakış açısı farklıydı.

D) Azmi karşısında kimse onunla baş edemezdi.

11. “En ufak şeylerden olumsuz etkilenmek” anlamın-
daki deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Gözü yükseklerde olmak

B) Buluttan nem kapmak

C) İki arada bir derede kalmak

D) İçine dert olmak

12. 
Dünyada her şeye değer biçmek mümkündür fakat 
öğretmenin eserine asla değer biçilemez.

(Sokrates)

Bu özdeyiş ile aşağıdakilerden hangisi anlamca 
en yakındır?

A) Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

B) Bilgili olduğumuz oranda özgür oluruz.

C) Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı 
olmak şarttır.

D) Bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının göreceği 
eğitime bağlıdır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz 
“çok mücadeleli, çekişmeli” anlamında kullanıl-
mıştır?

A) Kıran kırana süren maçta gülen taraf Göztepe ol-
muştur.

B) Tekrar başlayan tipinin içinde bata çıka eve ulaş-
maya çalışıyorduk.

C) Ağaçta sallanan iri iri elmaları örünce iştahı ka-
bardı.

D) Bu badana dalga dalga olduğu için hiç içime sin-
medi.
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1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanıl-
mamıştır?

A) O kadar çalıştık yine de dişe dokunur bir şey ya-
pamadık.

B) Böylesine ince eleyip sık dokuyan birini görme-
miştim.

C) Onu ikna edinceye kadar akla karayı seçtim.

D) Borcunu ödeyebilmek için biraz daha zaman is-
tedi.

2. Aşağıdaki açıklamalardan hangisi ayraç içinde 
verilen atasözü ile ilgili değildir?

A) İnsanın değeri, giyimiyle değil yeteneğiyle ölçü-
lür.    

 (Çul içinde aslan yatar.)

B) İyi olan her şeyin kötü bir tarafı da vardır. 

 (Gül dikensiz olmaz.)

C) Herkesin bildiği gerçek gizlenemez.

 (Mızrak çuvala sığmaz.)

D) Her olayın bir nedeni vardır.

 (Hamama giren terler.)

3. “Kendinden geçmek” ve “kendine gelmek” deyimleri 
arasında anlamca karşıtlık ilişkisi bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnek gös-
terilebilir?

A) Hava atmak - hava basmak

B) Kulak kesilmek - kulak kabartmak

C) Gönül yapmak - gönül yıkmak

D) Burnunu sokmak - burnunun dikine gitmek

4. Böyle bir işe girişilir mi hiç, aklımı peynir ekmek-
le yemedim, diyerek arkadaşının teklifini reddetti. 
Diğeri işin kârlı kısımlarını dile getirdikçe diğerinin 
gözleri parlıyor, az önceki hiddetli hâli yavaş yavaş 
kayboluyordu. Sözünü kesip ya batarsak diye sor-
du hevesli olana. Hevesli olan “Endişelenme sen, iyi 
düşün; kaz gelen yerden tavuk esirgenmez, hem ne 
olmuş batarsak zaten akacak kan damarda durmaz. 
Bu işte batmaz, başka işte batar o para. Hem bak, 
Cemiller de bu işi yapıyorlar ve kısa sürede köşeyi 
döndüler.” diyerek yüreğine su serpti endişeli olanın.

Bu metindeki atasözü ve deyimlerle ilgili,

I. “Akılsızca ve düşüncesizce davranmak” anla-
mında bir deyim, “Kişi, alın yazısında olanla ke-
sinlikle karşılaşır.” anlamında bir atasözü kulla-
nılmıştır.

II. “Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez.” atasözü 
cümleye uygun kullanılmamıştır.

III. “Yüreğine su serpmek” deyimi “umut verecek bir 
haberle ferahlatmak” anlamında kullanılmıştır.

IV. Sadece üç deyim kullanılmıştır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II B) I ve III

C) II ve III D) III ve IV

5. Penguenler, kutup bölgelerinde sürü hâlinde yaşa-
yan bir kuş türüdür. Dünyanın bu en soğuk yerlerin-
de buz kütleleri içinde yaşamalarına rağmen soğu-
ğun öldürücü etkisinden kendilerini korumayı bilirler. 
Donmamak için hepsi yan yana durarak bir daire 
oluşturur, dairenin en dış halkasındaki penguenler, 
sürekli yerlerini iç halkalardan başka penguenlere 
devreder. Böylece en soğuk zamanı en az kayıpla 
atlatır.

Bu metinde anlatılmak istenen için aşağıdaki 
atasözlerinden hangisi kullanılabilir? 

A) Birlikten kuvvet doğar.

B) İki cambaz bir ipte oynamaz.

C) Hamama giren terler.

D) At binenin, kılıç kuşananın.
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