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1.  I. Onun düşüncelerini çürütmeye çalışanlar olmuştu. 

 II. Evin tavanını da boyamayı düşünüyordu. 

 III. Yüreğindeki fırtınayı hiçbir şey dindiremiyordu. 

 IV. Ne kadar yalnız ve çaresiz olduğunu kimseye 

söylemiyordu. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

gerçek anlamı dışında (mecaz anlamıyla) 

kullanılmıştır? 

  

 A) I ve III B) I ve IV C) III ve IV 

 D) II ve III E) II ve IV  

  

 

 

2.  Aşağıdaki, cümlelerin hangisinde “tek” sözcüğü “hiç, 

hiçbir” anlamında kullanılmıştır? 

  

 A)   O, sınıfta ödevlerini zamanında yapan tek 

öğrenciydi. 

 B) Bu acımasız ve kasvetli şehirde tek arkadaşım 

oydu. 

 C) Tek yaşamak her insanın başarabileceği bir şey 

değildir. 

 D) Sanat eserlerinden anlayan tek insan yoktu bu 

işyerinde. 

 E) Annem de memlekete dönünce koca kentte tek 

kaldım. 

  

 

 

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur? 

  

 A)   O, şiirlerinde her zaman aruz ölçüsünü kullanmıştır. 

 B) Dekor düşünce bütün seyirciler suflörü gördü. 

 C) Öğretmen aniden elindeki pembe tebeşiri düşürdü. 

 D) Kasidenin en uzun ve en eğlenceli bölümü 

methiyedir. 

 E) Hastalığının teşhis edilebilmesi için röntgen 

çektirmesi gerekiyordu. 

  

 

 

 

4.  “Üstelemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“bastırmak, ağır basmak, üstün gelmek” anlamında 

kullanılmıştır? 

  

 A)  Baktım ki gelmek istemiyor, fazla üstelemedim. 

 B) İyi bir tedavi göremediği için sıtması üstelemiş. 

 C) Gönlümdeki hasret, derdi; dert, hasreti üsteliyordu. 

 D) O üsteliyordu; ama ben onun dediklerini 

dinlemiyordum. 

 E) Öksürüğü üsteleyince onu sağlık ocağına götürdük. 

5.  “Temiz” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “yanlışsız” 

anlamında kullanılmıştır? 

  

 A)  Temiz ve taze hava sanki ruhuma kadar işlemişti. 

 B) Değerli vazoyu kırınca annesinden temiz bir azar 

işitti. 

 C) Dergide yayımlamak için elimize çok temiz bir metin 

geçti. 

 D) Onun temiz yüreği, herkesle iletişim kurmasını 

kolaylaştırıyordu. 

 E) O yoğun çalışma koşullarına rağmen her zaman 

temiz giyinirdi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

6.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yan 

anlamda kullanılmamıştır? 

  

 A)  Oymalı sandığın gözünde mercan bir kolye 

duruyordu. 

 B) Kitabın sırtını tutkalladıktan sonra onu dolaba 

kaldırdı. 

 C) Ağacın gövdesinde koyu sarı reçineler birikmişti. 

 D) O da herkes gibi ince ve saygılı insanlardan 

hoşlanıyordu. 

 E) Narin parmakları gitarın perdelerini okşuyordu 

adeta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  “Manzara” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“mecaz” anlamda kullanılmamıştır? 

  

 A)  Babaları, manzarayı uzaktan görmüş, telaşlanmıştır. 

 B) Bir süre oturup doyumsuz güzellikteki manzarayı 

seyrettiler. 

 C) O yıllarda Anadolu’nun manzarası hiç de iç açıcı 

değildi. 

 D) Vadiye girince karşılaştığımız manzara, gerçekten 

dehşet vericiydi. 

 E) Savaşta çektiği fotoğraflarla acının manzarasını 

yansıtmış. 
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8.  “Sönmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“mecaz” anlamda kullanılmamıştır? 

  

 A)  Gözüm tepedeki ateşe ilişti; ta uzaklarda sönmeye 

hazırlanıyordu. 

 B) Bütün bu yaşananların ardından kini hiç 

sönmeyecek gibi görünüyor. 

 C) Önem verilen birçok değer ve kavramla birlikte 

Beyoğlu da yavaş yavaş sönüyordu. 

 D) Trenin çıkardığı madeni sesler bir anda tüm ovayı 

çınlattı, sonra yavaş yavaş söndü. 

 E) Yaşlandıkça, insanın öğrenme hevesi de sönüyor. 

  

 

 

 

 

9.  I. Mektuba tarih koymayı unutma sakın. 

 II. Pırasaya koyduğu havuç ne kadar kart idi. 

 III. Çocuğu komşuya koyup çarşıya gitti. 

 IV. Yarimin peşinde, ne İstanbul koydum ne Diyarbakır. 

 V. Elindeki kartları masanın üstüne koydu. 

 Bu cümlelerde “koymak” sözcüğü kaç farklı anlamda 

kullanılmıştır? 

  

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

  

 

 

 

 

 

10.  Aşağıdakilerin hangisinde “kaldırmak” sözcüğünün 

anlamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır? 

  

  Anlam  Kullanım 

 A) Yukarı çıkarmak, 

yükseltmek 

 Poyraz, karşı köyde epey 

toz kaldırdı. 

 B) Çekmek, taşımak  Bu küçük kamyon bu 

kadar yükü kaldırmaz. 

 C) Elin ulaşamayacağı, 

gözün göremeyeceği 

bir yere koymak 

 Konuşurken gözlerini 

kaldırıp bakamazdı. 

 
D) 

Varlığına son vermek  Yeni padişah ilk iş olarak 

Yeniçeri Ocağı’nı kaldırdı. 

 
E) 

Toplamak, üretip elde 

etmek 

 Bu yıl köyde epey buğday 

kaldırdılar. 

  

 

 

 

 

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kalkmak” sözcüğü 

“yok olmak, çekilmek” anlamında kullanılmıştır? 

  

 A) Sıcak yataktan kalkıp işe gitmek ne kadar da zordur. 

 B) Binici ağır bir hareketle atın üzerinden kalktı. 

 C) Bizim kasabaya kışın düşen kar baharda bile zor 

kalkar. 

 D) İki de bir derenin kenarından serçeler kalkıyor. 

 E) Uzak diyarlardan gelen yolcu gemisi az sonra 

kalkacaktı. 

12.  “Masal” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

temel anlamda kullanılmamıştır? 

  

 A) Yaşlı kadının anlattığı masalı ben de zevkle 

dinledim. 

 B) “Beni bu masallarla kandıramazsın” dedi, sert bir 

sesle. 

 C) Masallarımız, halkımızın düşsel zenginliğini 

gösteren önemli edebiyat ürünleridir. 

 D) La Fontaine’nin masalları büyükler tarafından da 

zevkle okunur. 

 E) Çocukluğumdaki bir masalla karşılaşınca, kendimi 

düşlerle bezenmiş çocuk dünyasında bulurum. 

  

 

 

 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 

temel anlamında kullanılmıştır? 

  

 A) Dershanedeki videolu öğretim, öğrencilerin öğrenme 

iştahlarını artırdı. 

 B) Siz de bilirsiniz, kente göçen köylünün kamburu çok 

olur. 

 C) Kılavuzumuz, Antalya’nın en güzel yerlerine 

götürdü. 

 D) Halen Ortaçağ düşüncesinden kopmamış insanlar 

var aramızda. 

 E) Cumhurbaşkanlığı Kupası yarışına üç yaşında, 

safkan İngiliz atları katılacak. 

  

 

 

 

 

 

14.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmıştır? 

  

 A) Olanları duyunca dünya başıma yıkıldı sandım. 

 B) Ay bu gece çok parlak ve neşeli görünüyordu. 

 C) Yıldızların sıcaklığı her geçen gün biraz daha 

artmaktadır. 

 D) Rize’de yazın bile bulutlar kapkara oluyordu. 

 E) Onunla güneşli bir günde tanıştığını söylemişti. 

  

 

 

 

 

 

15.  I. Kaygan piste inen uçağın bir kanadı kopmuş. 

 II. Küçük kızının üniversitede okuduğunu söylüyordu. 

 III. Yeni aldığımız makasın ağzı da körelmiş. 

 IV. Yanık ekmeklerin yanında bir bardak süt duruyordu. 

 V. Geçen ay geldiğim bu kasabaya ısınmam çok kolay 

oldu. 

 Bu cümlelerin hangilerinde altı çizili sözcük yan 

anlamda kullanılmıştır? 

  

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

 D) III ve IV E) IV ve V  
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