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1.  -Çevremizi temiz tutmalıyız. 

-Akşama kadar yürümekten tabanlarım şişti. 

-Çocuklarımız için aydınlık bir gelecek istiyoruz. 

-Yaz başlarında güneş kendini iyice hissettirdi. 

Yukarıdaki cümlelerde verilen sözcüklerden hangisi 

gerçek anlamda kullanılmıştır? 

A) Temiz 

B) Taban 

C) Aydınlık 

D) Güneş 

 

2. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde “Dil” sözcüğü 

temel anlamda kullanılmıştır? 

A) O seni hiç dilinden düşürmüyor.  

B) Çayı sıcak içince dilim yandı. 

C) Seninle aynı dili konuşamıyoruz.  

D) Dil öğrenmek için kursa gitti. 

 

3. -Adanın her yanı yemyeşildi. 

-Ocağın başında ekmeğin pişmesini bekliyor. 

-Ana yolda kaza meydana gelmiş. 

-Kuşların o inanılmaz dünyasını öğrendik. 

Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yukarıdaki 

cümlelerde yan anlamda kullanılmıştır? 

A) Ada 

B) Ocak 

C) Ana 

D) Kuşlar 

 

4. –Birkaç kuru sözle konuyu geçiştirdi.  

-Yaşlı adam son derece ince biriydi. 

-İkisi arasında uçurum iyice açıldı.  

-Bu konuda yazar oldukça titiz davranmış. 

Yukarıdaki cümlelerde verilen sözcüklerden hangisi 

mecaz anlamlı değildir? 

A) Kuru 

B) İnce 

C) Uçurum 

D) Titiz 

 

5. “Sırt” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan 

anlamda kullanılmıştır? 

A) At sırtında saatlerce yol aldık. 

B) Bıçağın sırtı ile balığın pullarını temizledi. 

C) O sırtını babasına dayamış. 

D) İki gündür sırtımda bir ağrı var. 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı sözcük 

kullanılmamıştır? 

A) Atom bombası tehlikeli bir silahtır. 

B) Matematik dersinde açı ölçmeyi öğrendik. 

C) Her yazar toplumsal gerçekleri yansıtamaz. 

D) Ülkemiz toprakları mineral bakımından zengindir. 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kuş” sözcüğü genel 

anlamda kullanılmıştır? 

A) Parktaki kuşlara yem vermeliyiz.  

B) Evde kuş beslemek eğlencelidir. 

C) Yaralı kuşa günlerce baktık.  

D) Zavallı kuş açlıktan ölmüş. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda 

kullanılmış bir sözcük yoktur? 

A) Babası dik dik bana baktı. 

B) Eğri oturalım, doğru konuşalım! 

C) Uykusuzluktan gözleri mosmor olmuş. 

D) O zayıf karakterli biriydi. 

 

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı 

(anlamdaşı) yoktur? 

A) yoksul 

B) sınav 

C) varlık 

D) misafir 

 

10. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zıt anlamlı 

sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 

A) Üzüntülerimiz zamanla sevince dönüşür. 

B) Bu harç katı olmuş, biraz yumuşak olmalı. 

C) Her gün gelip annesinin hâlini hatırını sorar. 

D) Ağladığını görünce üzüldüm, güldürmeye çalıştım. 

 

11. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur? 

A) sor 

B) kır 

C) bin 

D) ben 

 

12. Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde soyut 

anlamlı sözcük kullanılmamıştır? 

A) Hırslı birisi olduğu için her işte başarılı olur.  

B) Manalı bakışları oldukça etkileyiciydi. 

C) Sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.  

D) Kümeste yüze yakın tavuk vardı. 
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