
Sözcükte Anlam

1. "Geçinmek" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde
"uzlaşmak, anlaşmak" anlamında kullanılmıştır?

Dayım, emekli maaşıyla geçiniyordu.A)

Sürekli akıllı geçiniyor ama bir de kendine baksa.B)

Arkadaşlarının hepsiyle iyi geçinmeye
çalışıyordu.

C)

Kendisi yiyecek bir şey getirmeyip milletten
geçiniyor.

D)

2. Aşağıdakilerin hangisinde "baş" sözcüğünün
anlamı verilen örnek cümleye uygun değildir?

Başlangıç: Bu ayın başında ödüllerimizi alırız.A)

Bir şeyin uçlarından her biri: Başı yine belaya
girmiş.

B)

Tane, adet: Yemeğe bir baş soğan yeterli.C)

Yönetici: Bu işi baştakilerle halletmeliyiz.D)

3. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili
sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla
kullanılmıştır?

Sözleriyle gençlere umut kapıları açmıştı.A)

Son kitabında insanların dünyasını aydınlatıyor.B)

Arkadaşımın sözleri beni çok kırdı.C)

İyi bir gelecek için bugüne sarılın, dedi.D)

4.
Sevgili günlük keşke yazı bulunmuş

olsaydı, böyle kendi kendime
konuşacağıma yazardım şimdi...

 
"Bulmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu
karikatürdeki anlamıyla kullanılmıştır?

Kaybettiğim kolyemi çekmecemde buldum.A)

İyisiyle kötüsüyle seneni ortasını bulduk.B)

Ablam,  mağazalarda çok güzel kıyafetler
buluyor.

C)

Matbaa, Gutenberg tarafından bulunmuştur.D)

5. Sınıfta terim anlamlı sözcükleri anlatan bir
öğretmen aşağıdaki görsel ögelerin hangisinden
faydalanamaz?

A)

.

B)

.

C)
.

D)

6. "Bu bilgisayar çok çok bin lira eder."
 
Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine
aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun
değildir?

BelkiA) AncakB)

En fazlaC) Etse etseD)
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı
sözcükler bir arada kullanılmıştır?

Kişiler birbirine saygı duymalıdır.A)

Kimse sevgi sözcüğünü önemsemez oldu, kalpler
hep nefret dolu.

B)

Eş dost hep birlikte pikniğe gittik.C)

Hava yağmurlu yağmursuz fark etmez bisiklete
binerdi.

D)

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi sesteş
sözcüktür?

Ressam çocukların hayal dünyasını anlatmış.A)

Masanın uç kısmında aile büyükleri otuyordu.B)

Havanın kapalı olması sebebiyle pikniğe
gidemedik.

C)

Güzel haberi alınca gözlerinin içi güldü.D)

9. Aşağıdaki kelimelerin hangisinde farklı bir anlam
ilişkisi vardır?

Büyük - küçükA) Tuzlu - tuzsuzB)

Genç - yaşlıC) Uzun - kısaD)

10. 1. Bahçedeki çocuklar elmaları bırakıp kaçtılar.
2. Polisi gören hırsızlar arabaya binip kaçtı.
3. Çok çalışkandır, hiçbir işten kaçmaz.
4. Aslanı gören ceylanlar kaçmaya başladı.
 
Yukarıdaki cümlelerden hangisinde "kaçmak"
sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

1A) 2B)

3C) 4D)

11. " Arkadaşlarıyla arası iyice açılmış
1

 ve aralarına bir 

soğukluk
2

 girmişti. Onlara çok kırgındı
3

 fakat tekrar

barışma ümidi
4

 de yok değildi."

 
Yukarıdaki cümlede verilen numaralandırılmış
sözcüklerden hangisi mecaz anlamlı değildir?

1A) 2B)

3C) 4D)

12. “Derste işlenen konuları sıcağı sıcağına tekrar eder
ve ödevlerini de zamanında yapardı."
 
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam
aşağıdakilerden hangisinde vardır?

Aldığımız meyveleri vakit kaybetmeden dolaba
koyalım.

A)

Öğrettiğim teknikleri mutlaka tekrar etmelisin.B)

Her şeyin bir zamanı var, derdi, dedem.C)

Yemeğini çabucak yiyip kendini sokağa attı.D)

13. 1. Ağzından kaçırmak

2. Ağız kokusu çekmek

3. Ağız var, dili yok

4. Ağız gevşek olmak

Bir şeyi boş bulunup söyleyi vermek

Sessiz, hakkını aramayan kişi

Sır saklayamamak

Karşısındaki kişinin yaptığı bir 
davranıştan rahatsız olmak

 
Yukarıda "ağız" sözcüğü ile kurulmuş olan
deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış
verilmiştir?

1A) 2B)

3C) 4D)

14. "Olmak" sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde
ayraç içinde verilen anlama olarak uygun
kullanılmamıştır?

En şiddetli yağmur dün oldu. (Meydana gelmek)A)

Doktor olup çocukları iyileştirmek istiyordu. (Bir
görev, makam kazanmak)

B)

İlişkilerimiz dostça olsun istiyorum. (Sürdürmek,
yürütmek)

C)

Bu şapka başıma tam oluyor. (Geçmek,
tamamlanmak)

D)
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15. 1
A

zengin
gösterişli

3
zor

yoksul
C

2
güç
B

sade
 
Sözcükler tabloda belli bir anlam ilişkisine göre
yerleştirilmiştir. Buna göre harflerle belirtilen
yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 

A B C

kuvvet fakir doğalA)

kolay fakir yalınB)

çetin muhtaç yalınC)

kolay fakir şekerliD)

16. 1. Taşıma su ile değirmen dönmez.
2. Cahilin dostluğundan âlimin düşmanlığı yeğdir.
3. Yuvarlanan taş yosun tutmaz.
4. Akıllı düşman akılsız dosttan hayırlıdır.
 
Yukarıdaki atasözlerinden hangileri anlamca
birbirine yakındır?

1-2A) 2-3B)

2-4C) 3-4D)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir
sözcük kullanılmamıştır?

Ay, Dünya'nın uydusudur.A)

Yapım eki almamış sözcük basit sözcüktür.B)

Olayı sadece kendi açınızdan değerlendirmeyin.C)

Havadaki gazın dörtte üçü azottur.D)

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili
sözcüğün sesteşi yoktur?

Saçlarına düşen kırlar yaşını belli ediyordu.A)

Emeklilik için gereken yaşa geldim.B)

Bahçedeki rengârenk güller muhteşemdi.C)

Birçok köy İstanbul'a göç ediyordu.D)

19. Aşağıdakilerden hangisinde deyim açıklayıcısıyla
birlikte verilmemiştir?

Yıllarca kardeşinin gölgesinde kaldı, bu da onu
çok üzdü.

A)

Bu işe onu el altından, gizlice yerleştirmişler.B)

Bence o ateşle oynuyor, çok tehlikeli bir işin
üstüne gidiyor.

C)

Eli çok ağırdır, her işi çok yavaş yapar.D)

20. I. Oldum olası bu mahalleyi sevemedim.
II. Zavallıcık günlerdir hiçbir şey yemiyor.
III. Bu daireyi öteden beri almak istemişimdir.
IV. Dünden bugüne neler değişmedi ki burada?
 
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerde geçen
altı çizili sözlerden hangileri aynı anlamdadır?

I ve IIIA)

I ve IVB)

II ve IIIC)

II ve IVD)
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