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1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, somut anlamlı bir 
sözcük soyut bir kavramı karşılamada 
kullanılmamıştır? 

  

 A)   Güller açar gönlümde her bahar. 

 B) Hayata küsenlerden değilim. 

 C) Bahar gelince neşelenir bülbüller. 

 D) Aksam serinliği Ankara’yı ferahlatır. 

 E) Askına bir diyeceğim yok benim. 

  
 
 

2.  I. Bu sözler, onun söylediklerinin yanında hafif kalır. 

 II. Kasabada kimse onu sevmezdi, hafif bir kadındı o.  

 III. Alışverişten sonra hafif poşetler hep ona 
düşüyordu. 

 IV. Yaban, hiç zorlanmadan okuduğum hafif bir kitaptı. 

 V. Onca yükü taşıdıktan sonra bu kutular ona çok hafif 
gelmişti. 

 Yukarıda cümlelerin hangilerinde “hafif” sözcüğü 
nicel anlamıyla kullanılmıştır? 

  

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

 D) III ve V E) IV ve V  

  

 

3.  Modern görünüşlü villalardan ve yalılardan içeri doğru  

       I            II 

gidildiğinde eski İstanbul evleri başlıyordu. Araya  

            III 

sıkışmış olan bu binalar, üstlerine üstlerine gelen dev  

              IV 

apartmanlardan korunmak istercesine birbirlerine  

           V 

yaslanmışlardı. 

Yukarıdaki sözcüklerden hangisi, diğerlerine göre 

daha genel bir anlam taşımaktadır? 

  

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

  

 

 

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut anlamlı bir 

sözcük kullanılmamıştır? 

  

 A)  Buraya taşındığından beri çok sıkıcı bir hayat 

yasıyordu. 

 B) Rüzgar şiddetlenince kasaba halkı korkudan 

kaçışmaya başladı. 

 C) Masanın üzerindeki kitapları toplayıp evin arka 

bahçesine çıktı. 

 D) İsten döndüğünde ruhunu dinlendirmek için hep 

kitap okurdu. 

 E) Bana bu konuda daha sabırlı olmam gerektiğini 

söylüyorlardı. 

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler 

anlamca birbirine en yakındır? 

  

 A)  Edebiyat eserleri içerisinde en çok öyküleri severdi. 

 B) Onun özgün romanları ve öyküleri sıradısı 

kahramanlarla doluydu. 

 C) Yalnız kaldığında sıkıcı kitaplardan uzak durmaya 

çalışırdı. 

 D) Hoşgörüsü sayesinde çevresindeki herkesin 

saygısını toplamıştı. 

 E) Eserlerinde hep duru bir anlatım ve akıcı bir dil 

kullanmıştır. 

  

 

 

 

 

 

 

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama söz 

konusudur? 

  

 A)  Lise yıllarında görme engelli bir arkadaşım vardı. 

 B) Yazın çıkan yangınlarda Türkiye’nin ciğerleri bir bir 

kül oluyor. 

 C) Son yıllarda bayanlar arasında beyaz altın takmak 

moda oldu. 

 D) Resim yapmak kadar tiyatro oyunlarında görev 

almak da hoşuna gidiyordu. 

 E) Doğadaki güzellikleri yok etmek konusunda çok 

gayretli bir toplumuz. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde, eşsesli sözcük 

kullanılmıştır? 

  

 A)  Kandilli yüzerken uykularda 

Mehtabı sürükledik sularda 

 B) Garibim, namıma “Kerem” diyorlar 

Aslı’mı el almış, haram diyorlar 

 C) Çınla ey coşkun deniz, kayalıklarda çınla 

Sar bütün kumsalları o dolaşık saçınla 

 D) Kervan yürür pesi sıra düşemem 

Yıldız akar uçsam da yetişemem 

 E) Kalem böyle çalınmıştır yazıma 

Yazım kısa uymaz, kısım yazıma 
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8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “melodi” 

sözcüğünün eş anlamlısı kullanılmıştır? 

  

 A) Ruhunu saran bu müzik onu çok uzaklara 

götürmüştü. 

 B) Radyodan gelen sesler adamı çok rahatsız etmişti. 

 C) Bu türkünün ezgisi beni de çok dinlendirmişti. 

 D) Bazı şarkılar insanda çok derin yaralar açar. 

 E) Sanatçı, yeni bir kaset çıkarmayı düşünüyormuş. 

  

 

 

9.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

  

 A) Anladı; ama anlamamış gibi davrandı. 

 B) Bu alışkanlığı kolay terk edeceğini sanıyordu; ama 

başaramadı. 

 C) Herkesi sevmesine karsın o sevilmemişti. 

 D) Zor ya da kolay; ama kararımı verdim. 

 E) Duyanlar, duymayanlara anlatsın. 

  

 

 

10.  Aşağıdakilerden hangisinde “bol” sözcüğü “dar” 

karşıtı olarak kullanılmıştır? 

  

 A) Burada su da boldu. 

 B) Bu yıl üzüm bol oldu. 

 C) Bol yiyip bol içtik, daha ne… 

 D) Burada yiyecek boldu. 

 E) Ayakkabı ayağına boldu. 

  

 

 

11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somutlaştırma 

yoktur? 

  

 A) Bu yaramaz çocuk her fırsatta kuralları çiğnemeye 

çalışıyordu. 

 B) Hırçın tavırlarıyla arkadaşının sabrını ölçmeye 

uğraşıyordu. 

 C) Sevgilisinden ayrılan genç kızın bütün hayalleri 

yıkılmıştı. 

 D) Ailesinden uzakta yasadığı için kendini çok yalnız 

hissediyordu. 

 E) O olaydan sonra genç adamın askı sönmeye yüz 

tutmuştu. 

  

 

 

 

 

12.  “Küçük” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

nitel anlamıyla kullanılmıştır? 

  

 A) Köydeki küçük ev ona babasından miras kalmıştı. 

 B) Buradan sıkılmış, küçük bir kente yerleşmek 

istemişti. 

 C) Arkadaşlarının yanında onu küçük düşürmek 

istememişti. 

 
D) 

Parktaki küçük çocuk ağlayarak annesinin yanına 

koştu. 

 E) Kıyafetine uygun, küçük bir çanta almak istiyordu. 

13.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, karşıt kavramlar 

bir arada kullanılmamıştır? 

  

 A) Mutsuz insanlarla beraber olacağına mutlu 

insanlarla beraber olmalısın. 

 B) Bu yörenin havası sabahları sıcak; ama geceleri 

soğuktur. 

 C) Ben az kazanıyorum; ama sen de çok para 

kazanmıyorsun. 

 D) Gerilen sinirlerini gevşetmek için ılık bir duş 

almalısın. 

 E) Karanlıktan sonra birden aydınlık bir ortam 

gözlerimi kamaştırdı. 

  

 

 

 

14.  I. Üzülme, nasıl olsa yarın kendi kitapları gelecek. 

 II. Akıllı insan ne zaman ne yapacağını iyi bilir. 

 III. Eninde sonunda bu işi de başaracağımıza 

inanıyorduk. 

 IV. Bazen kitap okumaktan bile zevk alamıyorum. 

 V. Ağacın üstündeki çiçekler nasıl da güzel 

görünüyordu. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili sözler 

anlamca birbirine en yakındır? 

  

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

 D) I ve V E) IV ve V  

  

 

 

 

 

15.  I. Bu yılbaşı için kardeşine güzel bir kart atmıştır. 

 II. Piknik dönüsü girdiğimiz yol çok engebeliydi. 

 III. Yüksek dağlar karsıdan bakınca çok güzel 

görünüyordu. 

 IV. Bu çalışkan çocuğun kötü alışkanlıkları yoktu. 

 V. Küçükken dedemin verdiği öğüt çok isime yaradı. 

 Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili 

sözcüğün sesteşi (eş sesli) yoktur? 

  

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

 D) III ve IV E) IV ve V  

  

 

 

 

 

16.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 

daha özel bir kavramı belirtir? 

  

 A) İyi kitap her okuyanda ayrı duygular uyandırır. 

 B) Roman yazmaya başladığında babası ona çok 

kızmış. 

 C) Sadece zorunlu olduğu için bu denemeleri 

okuyordu. 

 D) Bu öykü bana gençlik yıllarını geçirdiğim yerleri 

hatırlattı. 

 E) Her şiir şairinden çıktıktan sonra okuyucuya aittir? 
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