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1. -Büyük bir heyecanla bu kitabı okuyorum.- 

cümlesinde altı çizili sözcük hangi anlamıyla 

kullanılmıştır? 

A) Yan anlam 

B) Temel anlam 

C) Mecaz anlam 

D) Terim anlam 

 

2. Ben annemin eskilerinden uyduruk şeyler 

giyiyorum. - cümlesinde altı çizili sözcük hangi 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Yan anlam 

B) Temel anlam 

C) Mecaz anlam 

D) Terim anlam 

 
3. -Titreyen ellerinin soğukluğunu avucumun içinde 

duyuyordum. - cümlesinde altı çizili sözcük hangi 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Yan anlam 

B) Temel anlam 

C) Mecaz anlam 

D) Terim anlam 

 
4. –Ailesini geçindirmenin ağır sorumluluğu altında 

eziliyordu.- cümlesinde altı çizili sözcük hangi 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Yan anlam 

B) Temel anlam 

C) Mecaz anlam 

D) Terim anlam 

 
5. –Öğretmen, fiilleri anlatmak için bir liste yaptı.- 

cümlesinde altı çizili sözcük hangi anlamıyla 

kullanılmıştır? 

A) Yan anlam 

B) Temel anlam 

C) Mecaz anlam 

D) Terim anlam 

 
6. –Oyun- sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

gerçek anlamında kullanılmamıştır? 

A) Çocuklar bahçede oynuyordu. 

B) Bu işin içinde bir oyun olduğunu biliyordu. 

C) Okul bahçelerinde oyun alanları oluşturulmalı. 

D) Oyun oynarken kural değiştirilmez. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde –ağır – sözcüğü 

gerçek anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Bahçeye girince ağır bir koku duydum. 

B) En ağır sorumluluklardan birini onundu. 

C) Civa ağır bir madendir. 

D) Geçirdiği hastalıktan dolayı ağır işitiyordu. 

 

8. -Kireç taşı Türkiye’de çoğu bölgede 

çıkarılmaktadır.- cümlesinde altı çizili sözcük hangi 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Yan anlam 

B) Temel anlam 

C) Mecaz anlam 

D) Terim anlam 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde saat sözcüğü yan 

anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Su saati bozuk olduğu için fatura fazla geliyordu. 

B) Okula saat kaçta geleceğini bilemiyordu. 

C) Bozuk saat bile her gün iki defa doğruyu 

gösterir. 

D) Her gün en az altı saat uyumalısın. 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim yoktur? 

A) Uzun yıllar soba yakarak ısındık. 

B) Buralarda rakım çok yüksektir. 

C) Oyunun ikinci perdesi oldukça ilginçti. 

D) Mani tek dörtlükten oluşan şiirdir. 

 

11. Aşağıdaki ayraç içindeki sözcüklerden hangisi 

mecaz anlamlı değildir? 

A) Çağa damgasını (vuracak) bir olaydı bu. 

B) Şehir, sorunlar (yumağı) içine itilmiş. 

C) Kentin bu (yüzünü) kimse bilmiyormuş. 

D) Bedava sirke baldan (tatlıdır). 

 

12. I. Bu duruma gelebilmek için çok çaba harcadım. 

II. Hiçbir zaman üzüntülerime yenik düşmedim. 

III. Sıkıntılarımı dışa vurmaktan özellikle kaçındım. 

IV. Böylesine sıcak bir adamla aynı ortamı 

paylaşmak insana mutluluk veriyor. 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerdeki altı çizili 

sözcüklerden hangisi veya hangileri mecaz anlamda 

kullanılmıştır? 

A) I ve IV   B) IV 

C) ll ve III   D) I 

Gerçek Anlam, Mecaz Anlam, Terim  

AnlamTesti 


