
1.

“Düþmek” sözcüðü yukarýdaki her bir cümle-
ye farklý anlam katmýþtýr.
Buna göre “?” olan yere “düþmek” söz-
cüðünün diðerlerinden farklý anlamda kul-
lanýldýðý bir cümle getirildiðinde bu cümle
aþðýdakilerden hangisi olabilir?

A. Sen bu iþin üstüne tahminimden fazla
düþtün.

B. Bu akþam yemek yapmak bana düþüyor.
C. Masanýn üzerindeki kâðýtlar yere düþtü.
D. Önündeki taþa ayaðý takýlýnca yere düþtü.

2. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi
yan anlamda kullanýlmamýþtýr?

A. Elime iþ konusunda güzel bir fýrsat geçti.
B. O uzun ve derin bakýþ genç adamýn ta

yüreðine kadar iþlemiþti.
C. Haberi duyunca içimi bir sevinç kapladý.
D. Rüzgâr geminin yolunu kesiyor.

3. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi “çekilmek”
sözcüðünü “bir yere geçmek” anlamýnda
kullanmýþtýr?

A. 

B. 

C. 

D. 

4. Aþaðýdakilerin hangisinde “doðru” sözcü-
ðünün anlamýyla kullanýmý birbirine uyma-
maktadýr?

A.

B.

C.

D.

Anlam Kullaným

gerçek, yalan ol-
mayan

Aldýðý haberin doðru
olup olmadýðýný bilmi-
yordu.

akla, mantýða, ger-
çeðe veya kurala
uygun

Bunlarý sana þimdiden
söylemek daha doðrudur.

yanlýþsýz, eksik-
siz

Çocuk, parçayý doðru
okudu.

karþý yönünce 
Gece yarýsý kalkar, saba-
ha doðru yola çýkarýz.

Hiçbir zaman adaylýktan çekil-
meyi düþünmedim.

Babaannemin ineðinin sütü yaþ-
lýlýktan çekildi.

Bir köþeye çekilerek onun gel-
mesini bekledim.

Kazanamayacaðýný anlayýnca ya-
rýþmadan çekilmek istediðini söy-
ledi.

Bana arada bir
bakkaldan ekmek
almak düþüyor.

?

Çocuk annesine
doðru koþarken
yere düþtü.

Havada uçan kuþ
birdenbire yere
düþtü.
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5. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “saymak”
sözcüðü mecaz anlamda kullanýlmýþtýr?

A. Çiçekler açmaya baþladý, artýk kýþý geçti
sayabiliriz.

B. Bunu saymam, sizi bir gün erkenden bek-
lerim.

C. Yýllardýr biriktirdiði bütün parayý bu eve
saydý.

D. Küçük kýz birden ona kadar saymayý öð-
rendi.

6. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisi
temel anlamýyla kullanýlmýþtýr?

A. Televizyon izlerken uykuya dalmýþ.
B. Bu titizlik ona babasýndan geçmiþ olmalý.
C. Öðrenciler tiyatro bileti almak için kuy-

ruða girmiþler.
D. Eski kitaplardan birinin kenarýna bir not

yazmýþsýn.

7. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi “çizgi” söz-
cüðünü mecaz anlamda kullanmýþtýr?

A. 

B. 

C. 

D. 

8. I.

II.

III.

IV.

Numaralanmýþ cümlelerdeki altý çizili söz-
cüklerden hangisinin anlam özelliði yanlýþ
verilmiþtir?

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

9.

Yukarýdaki sözcükler karþýt anlamlýlarýyla
eþleþtirildiðinde hangisi dýþta kalýr?

A. uzun B. ilk
C. taze D. dar

bayat geniþ uzun eski

ilk kýsa

yeni dar

taze

Vapur durmadan düdük
çalarak ilerliyordu.

temel
anlam

Bir gürültü çýkarmadan
hemen burayý terk edin.

mecaz
anlam

Baþka þeylere sinirlenip
öfkesini benden çýkardý.

mecaz
anlam

Bu kavanoz iki kilo bal
alýr.

yan
anlam

Gözlerinin rengi, yüzünün çizgileri,
boyu posu bile hiç deðiþmemiþti.

Ben hayatýmý yeniden ve bam-
baþka çizgiler üzerine kuracaðým.

Çizginin yalnýz uzunluk boyutu
vardýr.

Kâðýdý eline aldý ve kâðýda üç
çizgi çekti.
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10.

I. hekim
II. serüven

III. yaþam
IV. fikir
Numaralanmýþ sözcüklerin eþ anlamlýlarý
bulmacaya yerleþtirildiðinde bulmacanýn
ilk sütunu aþaðýdakilerden hangisi olur?

A. B. C. D.

11. Aþaðýdaki cümlelerde altý çizili sözcüklerin
hangisi eþ sesli deðildir?

A. Elindeki kâðýda bir þeyler yazýp bana
uzattý.

B. Bardaðýn dolu olduðunun farkýnda bile
deðildi.

C. Korkudan kimsenin sesi çýkmýyordu.
D. Evde yiyecek bir þey kalmamýþ, dolaptaki

her þey bitmiþti.

12. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde ikileme
kuruluþu yönünden diðerlerinden farklýdýr?

A. Öðrenciler son günlerde kýlýk kýyafet
yönetmeliðine uygun giyinmiyorlar.

B. Herkes evde olmasýna raðmen ses seda
çýkmýyordu.

C. Bu güçlü kuvvetli adamdan epey çekini-
yordu.

D. Sorularýma doðru dürüst yanýt vermeyip
gözlerini kaçýrýyordu.

13.

Emir’in açýklamasýný yaptýðý deyim aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A. Gözüne bit düþmüþ gibi.
B. Gözünde büyümek.
C. Gözüyle görmek
D. Gözünü çýkarmak.

14. Aþaðýdaki tabloda hangi deyimin anlamý
yanlýþ verilmiþtir?

A.

B.

C.

D.

15. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerin hangisi
cümleye diðerlerinden farklý bir anlam kat-
mýþtýr?

A. Ýþlerini hâlâ bitirememiþ, ortalýkta dolaný-
yordu.

B. Henüz kimse geleceðini bildirmedi.
C. Babasýnýn hâlen ona bisiklet alabileceðini

umuyordu.
D. Artýk çocukça davranmýyor, daha saðlam

adýmlar atýyordu.

Deyim Anlamý

Eli deðmemek.
Bir iþi yapmaya vakit
bulamamak.

Elinde kalmak.

Bir þeyi satmak istediði
hâlde satamamak, elin-
den çýkarmayý baþara-
mamak.

Eline kalmak.
Ýlerlemesine yardým et-
mek.

Eli varmamak.
Yapmaya gönlü razý
olmamak, kýyamamak.

Ýþinin üzerine eðilmiþ; gözünü ayýr-
madan çalýþýyor.

D

C

H

F

O

A

A

Ü

D

M

H

D

H

M

D

H

I.

II.

III.

IV.
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16.

Onur’un cümlesine altý çizili sözün kattýðý
anlam aþaðýdakilerin hangisinde vardýr?

A. Kapýdan çýkar çýkmaz yanýna þemsiyesini
almadýðýný fark etti.

B. Olur olmaz her yerde aðzýna geleni söylü-
yordu.

C. Gerekli gereksiz tartýþýyor, bir türlü orta
yolu bulamýyorduk.

D. Davetten sessiz sedasýz ayrýldýlar.

17.

Cansu’nun cümlesindeki altý çizili sözün
yerine aþaðýdakilerden hangisi getirilebi-
lir?

A. artýk B. herhâlde
C. sanýrým D. belki

18.

Aþaðýdakilerin hangisinde bu açýklamaya
uygun bir kullaným vardýr?

A. Tepedeki tahta konak, onu terk eden sa-
hiplerini bir türlü affedemiyordu.

B. Onun hafif davranýþlarý herkesi çok üzü-
yor.

C. O, tatlý tebessümüyle herkesi dize getire-
bilir.

D. Yaþlý kadýn pamuk gibi bembeyazdý.

19.

Bu metinde aþaðýdakilerden hangisi yok-
tur?

A. kiþileþtirme B. benzetme
C. konuþturma D. karþýlaþtýrma

20.

Aþaðýdakilerin hangisinde bu açýklamaya
uygun bir kullaným vardýr?

A. Her geçen gün biraz daha büyüyordu.
B. Bakýþlarýndaki soðukluk içimi dondurdu.
C. Melek annem bir dediðimi iki etmiyor, ne

istesem yapýyordu.
D. Davranýþlarý onun aðýr bir insan olduðu

izlenimini uyandýrdý.

21.

Özlem’in cümlesinde altý çizili sözdeki an-
lam özelliði aþaðýdakilerin hangisinde yok-
tur?

A. Dün gece yine kasa fareleri iþ baþýndaydý.
B. Ulu Önder’e çok þey borçlu olduðumuzu

unutmadýk.
C. Türkiye’nin kalbi bu konuda yorum yap-

madý.
D. Yaramaz kedi, kuþ yuvasýna saldýrdý.

Filenin bekçileri bizi Avrupa’da baþa-
rýyla temsil ettiler.

Bir duyuyu anlatmak için bir baþka duyudan
yararlanmaya duyular arasý aktarma denir.

Ýstimkale’de sabah olurken “Kül Kedisi” do-
ðan güne doðru yol almaya baþladý. Afga-
nistan’ýn üçüncü büyük þehri Herat’a ulaþ-
mak çok kolay olmadý. Gün batarken yarý-
ya kadar topraða gömülmüþ, sanki üzerine
altýn tozu yaðmýþçasýna parlayan kubbeler,
minareler Herat’ýn ilk karþýlayýcýlarýydý.

Ýnsan özelliklerinin doðaya aktarýlmasýyla
sözcükler yan anlam kazanabilir.

Bundan sonra her sabah yürüyüþ ya-
pacaðým.

Eve gelir gelmez odasýna gidip ders
çalýþtý.
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1. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi altý çizili
sözcüðü yan anlamda kullanmýþtýr?

A. 

B. 

C. 

D. 

2. Aþaðýdaki cümlelerin hangisinde “iþlemek”
sözcüðü “içine girmek, etkilemek, nüfuz et-
mek” anlamýnda kullanýlmýþtýr?

A. Para için iþlemediðini söyleyen bu ihtiyar
belli ki sanatýnýn âþýðýydý.

B. O uzun ve derin bakýþ genç adamýn ta
yüreðine kadar iþlemiþti.

C. Otobüslerin iþledikleri asfalt caddeden bir
zamanlar insan geçerdi.

D. Tayin çizelgelerini düzenliyorum, nöbet
defterini iþliyorum.

3. I. Serkan’ýn annesi esmer, ince, tatlý bir ba-
yandý.

II. Her þeyi uzun uzun düþünmüþ, ince he-
saplarla hazýrlamýþ.

III. Arkadaþým yazdýðý ince bir mektupla duru-
mu düzeltti.

IV. En son duymak istediðim ince bir çocuk 
sesiydi.

Numaralanmýþ cümlelerden hangilerinde
“ince” sözcüðü mecaz anlamda kullanýl-
mýþtýr?

A. I ve II B. I ve IV
C. II ve III D. III ve IV

4. Aþaðýdaki tabloda bazý sözcüklerin anlamlarý-
na uygun kullanýmlar verilmiþtir.
Buna göre hangi sözcük anlamýna uygun
kullanýlmamýþtýr?

A.

B.

C.

D.

Anlam Kullaným

aþaðý: daha kü-
çük, daha az

On sekiz yaþýndan aþaðý
olanlar giremez.

baðlý: sadýk
Atatürk milliyetçiliðine
baðlý bir gençti.

büyük: üstün ni-
teliði olan

Moliere, büyük adamlar-
dan biridir.

doðru: gerçek,
yalan olmayan

Çocuk, masalý doðru
anlattý.

Bu sefer o eþsiz esere alacaklý
gözüyle baktým.

Bu iþin sonu nereye gider, bilmi-
yorum.

Emektar makinenin tozlarýný silip
masaya yerleþtirdim.

Ah, seni o gece kimlerin doldur-
duðunu biliyorum.
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5. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin cüm-
lesinde altý çizili sözcüðün eþ anlamlýsý
yoktur?

A.

B.

C.

D.

6. Aþaðýdaki altý çizili sözcüklerden hangisin-
nin eþ seslisi yoktur?

A. Resimli yazý dili dünyanýn birçok yerinde
geliþmiþti.

B. Alanya tatil yörelerinden en çok sevdiðim
yerdir.

C. Matbaa 400 yýl boyunca en güçlü iletiþim
biçimi olarak kaldý.

D. 19. yüzyýlda Kýzýlderililerle beyaz Amerika-
lýlar arasýnda toprak kavgasý yaþanýyordu.

7.

Arif’in anlattýðý duruma uygun deyim aþaðý-
dakilerden hangisidir?

A. Saman altýndan su yürütmek.
B. Sesini kesmek.
C. Suya götürüp susuz getirmek.
D. Tadýný kaçýrmak.

8.

Yukarýdaki altý çizili sözcükle ilgili olmayan
terim aþaðýdakilerden hangisidir?

A. dekor B. sahne
C. perde D. kamera

9.

Aþaðýdakilerden hangisi cümle kutusunda-
ki altý çizili sözcüklerden herhangi birinin
eþ anlamlýsý olarak kullanýlamaz?

A. þeref B. sihir
C. sýnav D. topluluk

10.

Televizyonda bir deyimin açýklamasý verilmiþ-
tir.
Açýklamasý verilen bu deyim aþaðýdakiler-
den hangisidir?

A. Karþýsýnda onu birden görünce dili tutul-
muþtu.

B. Senin dilinin altýnda bir þey olduðunu bi-
liyorum.

C. Sana bu sözleri söylemeye dilim varmý-
yor.

D. Sergiden satýn aldýðý resmi dilinden dü-
þürmüyordu.

• Ýnsanýn onuru her þeyin üstündedir.
• Bu davranýþýyla iþin büyüsünü kaçýrdý.
• Bu testi ona matematik öðretmeni vermiþ.
• Bu cemiyetin birçok ortak zevki vardýr.

Tiyatro, insaný, insanlýðý doðrudan doðruya in-
sanýn kendisi ile anlatan bir sanattýr.

Kendisinin yaptýðýný belli etmeyerek
ortalýðý karýþtýrýp herkesi birbirine
düþürdü.

Osman Öykülerini tek bir kitapta topladý.

Öykü
Kýyýya oturmuþ, denize taþ atýyor-
du.

Beste
Bugün Çeþme’ye gidip teyzesini
ziyaret edecek.

Baþak
Gördüðü düþ karþýsýnda hayrete
düþmüþtü.
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