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1.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “sarmak” söz-
cüğü, karşısında verilen anlama uygun kullanılma-
mıştır?

        Cümle  Anlamı
A)  Bahçedeki asma, evin duva-       Sarılıp tırmanmak 
      rını sardı.
B)  Ördüğü kazaktan artan iple-        Yumak yapmak 
      ri özenle sardı.
C)  Uzun süre kullanılmayan e-         Saldırmak 
      vi örümcek sarmış.
D)  Bu yanlış inanış, toplumu bir       Yayılıp etkisi altına  
      hastalık gibi sardı.                     almak

2.  I.   Ortalıkta, tehlikeli şeylerin olacağını haber veren bir  
     koku var. 
II.  Çöp kutusundan yayılan koku bütün mahalleyi ra- 
     hatsız etti. 
III. Yemek vakti yaklaştıkça mutfaktan güzel kokular  
     gelirdi. 
IV. Parfümün kokusu odadaki herkesin dikkatini çekti.

Numaralanmış cümlelerden hangisinde “koku” söz-
cüğü gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

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

3.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlamda 
kullanılan bir sözcük yoktur?

A)   Dünya’dan uzaklaştıkça yer çekiminin etkisi de 
azalır.

B)  Üzüm, Anadolu’nun en eski meyvelerinden biridir.
C)   Yetkililer grip salgınına karşı tedbirli olmaları konu-

sunda halkı uyardı.
D)   Ördekler, perde ayaklı oldukları için rahatça yüze-

bilir.

4.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “patlamak” söz-
cüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A)  Anlattığı fıkradan sonra odada bir kahkaha patladı.
B)  Şiddetli yağıştan sonra atık su boruları patladı.
C)  Yeni aldığı pantolonun dizleri kısa sürede patladı.
D)  Elindeki karpuz yere düşünce birden patladı.

5.  “Tıkanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangi-
sinde “Heyecandan tıkanacak gibi oldum.” cümlesin-
deki anlamıyla kullanılmıştır?

A)   Sel sularının taşıdığı çöpler, olukların tıkanmasına 
neden oldu.

B)  Tıkanan lavaboyu tamir etmesi için usta çağırdık.
C)   Etrafta uçuşan polenlerden dolayı tıkanmaya baş-

ladım.
D)   Yemekten sonra tıkandık, özenerek aldığımız tatlıyı 

bile yiyemedik.

6.   • Siz yabancı değilsiniz, evi size ucuza bırakırım.
• Misafir gelince ödevleri ertesi güne bıraktı.
• Mezuniyet programında şiir okuma işini arkadaşına 

bıraktı.
• Ayşe Hanım bütün mal varlığını Kızılay’a bıraktı.

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

A)  Bir işi başka bir zamana ertelemek
B)  Yanında götürmemek
C)  Belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
D)  Bir işin sorumluluğunu başkasına vermek
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7.  Doğa yürüyüşü orman, yayla, dağ yamacı gibi değişik 
yerlerde yapılabilir. Ancak yürüyüş rotası olarak belir- 
lenmiş yolları izlemek daha güvenlidir. Doğa yürüyüşü  
    I 
yapılan yollarda ağaçlar, kayaçlar ve levhalar üzerinde  
     II 
bazı işaretler bulunur. Bu işaretler, yürüyüşçüleri dikkat  
 III 
etmeleri gereken konularda aydınlatır. 
          IV

Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağı-
dakilerden hangisi söylenemez?

A)   I numaralı sözcük gerçek anlamının dışında kulla-
nılmıştır.

B)  II numaralı sözcük terim anlamda kullanılmıştır.
C)  III numaralı sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
D)  IV numaralı sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

8.  “Basmak” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde 
“İmza atmayı bilmeyen kadın, tapunun üzerine başpar-
mağını bastı.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmış-
tır?

A)  Aracı çalıştırdıktan sonra gaza yavaşça bas.
B)  Kardeşim geçen hafta yedi yaşına bastı.
C)  Akşam olurken ortalığı bir anda sis bastı.
D)  Okul müdürü öğrenci belgesine mühür bastı.

9.  I.   Konser başlamadan önce gitarına akort yaptı. 
II.  Bu caminin kubbeleri altı ayda tamamlandı. 
III. Köyde geceleri evin damına çıkıp göğe bakardık. 
IV. Okulu bitirdikten sonra küçük bir memurluğa da ra- 
     zıydı.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin 
anlam özellikleri aşağıdakilerden hangisinde sıra-
sıyla verilmiştir?

A)  Terim - Gerçek - Gerçek - Mecaz
B)  Terim - Terim - Gerçek - Mecaz
C)  Gerçek - Gerçek - Mecaz - Terim
D)  Gerçek - Terim - Mecaz - Terim

10.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “pişmek” sözcü-
ğü mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A)   Gittiği kurslar sayesinde resim yapma konusunda 
iyice pişmiş.

B)  Esnaflıkta küçük yaşlarda pişmek gerekir.
C)   Tuğla, çanak çömlek gibi malzemeler özel ocaklar-

da pişer.
D)  Pencereyi biraz açalım, sıcaktan iyice piştim.

11.  Ayva, kandaki kötü kolesterolü düşürerek vücudu da-
mar sertliğinden korur, ağızdaki yaraların iyileşmesini 
hızlandırır. Sinir sistemini güçlendirip mide ve bağır-
sakları zararlı mikroplardan koruyarak hazımsızlık gibi 
sorunları önler. Cildi ve tırnakları zinde tutar ve daha 
sağlıklı hâle getirir.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi 
terim anlamda kullanılmamıştır?

A)  kolesterol
B)  damar sertliği
C)  mikrop
D)  zinde

12.  Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden han-
gisi karşısında verilen anlama uygun kullanılma-
mıştır?

Cümle Anlamı

A) Burada olduğunuzu küçük 
bir çocuktan duydum. Haber almak

B) Belinden rahatsız olduğu 
için hafif bir işte çalışıyor.

Güç veya yorucu 
olmayan

C) Bayramlaşmaya gelen 
misafirlere şeker tuttuk. Sunmak

D)
Bu davranış, milletimizin 
yüksek karakterinin bir 
kanıtıdır.

Derece veya 
makamı bakımından 
üstün


