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Sözcükte Çok Anlamlılık

1. •	 	O	kadarcık	maaşıyla	üç	kişiyi	besliyordu.
	 •	 	Yeşilırmak,	Çarşamba	Ovası’nı	besler.
	 •	 	Hasta	 annesini	 üç	 yıldır	 kendi	 elleriyle	

besliyordu.
	 •	 	Siperlerin	önünü	kum	torbalarıyla	besle-

yip	kendilerini	korumaya	aldılar.
	 Yukarıdaki	cümlelerde	“beslemek”	sözcüğü	

kaç	değişik	anlamda	kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. “Durmak”	 sözcüğü	 aşağıdakilerin	 han-	
gisinde	 “yaşamak”	 anlamında	 kul-
lanılmıştır?
A)	Senin	bir	deden	vardı,	hala	duruyor	mu?
B)	Yolda	birkaç	yerde	durmak	zorunda	kaldık.
C)	Üç	gündür	devam	eden	yağmur	nihayet	

durdu.
D)	Kitapların	masanın	üzerinde	duruyor.

3. “Gezmek”			sözcüğü			aşağıdakilerin			han-	
gisinde	“Yaz	tatili	boyunca	tüm	Karadeniz’i	
gezdik.”	 cümlesindeki	 anlamıyla	 kul-
lanılmıştır?
A)	Kitapların	burada	ne	geziyor	yine?
B)	Yaşlı	adam	yataktan	kalktı	ve	bir	süre	sa-

londa	gezdi.
C)	Bu	sene	Bursa’yı	gezmeyi	düşünüyorum.
D)	Bu	giysilerle	dışarıda	gezemem	ben.

4. Aşağıdaki	 cümlelerdeki	 altı	 çizili	
sözcüklerden	 hangisi	 mecaz	 anlamıyla	
kullanılmıştır?
A)	Dedesiyle	 torunu	 arasında	 aşılmaz	 bir	

duvar	vardı.
B)	Bugüne	kadar	tıkır	tıkır	işleyen	saatim	bu	

sabah	durmuş.
C)	Bugün	hava	piknik	için	çok	uygun.
D) Burnumdaki	 	 eti	 aldırmak	 için	 ameliyat		

olacağım.

5. •	 Kar	yağınca	eski	evin	çatısı	çöktü.
	 •	 Suyun	başına	çöküp	ellerini	yıkadı.
	 •	 	Hastalandıktan	sonra	üç	ayda	çöktü	za-

vallı.
	 •	 	Bayramda	annesinin	yanına	gidemeyince	

içine	bir	hüzün	çöktü.
	 Yukarıdaki	cümlelerde	“çökmek”	sözcüğü	

kaç	değişik	anlamda	kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Aşağıdaki	 cümlelerdeki	 altı	 çizili	
sözcüklerden	 hangisi	 mecaz	 anlamda	
kullanılmıştır?
A)	Çoban,	sürüsünü	ormana	doğru	sürdü.
B) Soğuk	havalarda	hastanenin	kantininde	

vakit	geçiriyordu.
C)	Masasının	gözündeki	eşyalarını	çıkarıp	

bir	valize	yerleştirdi.
D)	Senin	dilin	bu	aralar	çok	sivrilmiş	sanki!
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Sınıf Şube

Sözcükte Çok Anlamlılık

Cevap anahtarını
indirmek için

kodu okutunuz

7. Aşağıdakilerin	 hangisinde	 “sürmek” 
sözcüğü	“Yolculuk	beklenenden	çok	daha	
uzun	sürdü.”	cümlesindeki	anlamıyla	kul-
lanılmıştır?
A)	Raskolnikov	 ceza	 olarak	 Sibirya’ya	

sürüldü.
B)	Çarşıya	 gidip	 gelmen	 neden	 bu	 kadar	

sürdü?
C)	Öğleye	 kadar	 evinin	 yanındaki	 tarlayı	

sürdü.
D)	Uzun	 bir	 duadan	 sonra	 ellerini	 huzurla	

yüzüne	sürdü.

8. “Sızdırmak”	sözcüğü	aşağıdakilerin	han-
gisinde	“değişik	bahanelerle	birinden	para	
çekmek”	anlamında	kullanılmıştır?
A)	Yine	birileri	dışarıya	haber	sızdırmış.
B)	Babasından	 sızdırdıklarıyla	 har	 vurup	

harman	savuruyordu.
C)	Duvar	su	sızdırınca	bir	usta	çağırdılar.
D)	Sızdırdıkları	adam	dışarıda	naralar	ata-

rak	dolaşıyordu.

9. “Darbe”	 sözcüğü	 aşağıdakilerin	 han-
gisinde	mecaz	anlamında	kullanılmıştır?
A)	Başına	aldığı	 darbe	sonrası	hastaneye	

kaldırıldı.
B)	15	 Temmuz’daki	 darbe	 girişimine	 halk	

çok	sert	tepki	verdi.
C)	Ünlü			futbolcu			ayağına			aldığı		darbe	
	 nedeniyle	maçı	yarıda	bıraktı.
D)	Karısının	 evi	 terk	 etmesi	 adam	 için	 en	

ağır	darbe	olmuştu.

10. Aşağıdaki	altı	çizili	sözcüklerden	hangi-
si	ayraç	içinde	verilen	anlamıyla	kullanıl-
mamıştır?
A)	Kitabımı	 bitirmek	 için	 köydeki	 evime	

kapanıp	iki	ay	çalıştım.(tatile	girmek)
B)	Ara	sıra	görüşüp	hasret	giderelim.	 (bu-

luşup	konuşmak,	sohbet	etmek)
C)	Ev	sahibi	teyze	çok	dişli	bir	kadın	çıktı.	

(sözünü	 geçirebilen,	 istediğini	 yaptıra-
bilen)

D)	İlerlemiş			yaşına		rağmen		çok		diri		du-
				ruyordu	dedem.	(güçlü,	zinde)
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Sözcükte Çok Anlamlılık

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çıkmak” 
sözcüğü karşısında verilen anlama uy-
gun kullanılmamıştır?

Cümle Anlam
A) Dükkânın kapısını kilit-

leyip çıktı.
İçerden dışarıya 

gitmek
B) Üniversiteden öğretmen 

olarak çıkınca memleke-
time tayin istedim.

Mezun olmak

C) İki ay önce işten çıkıp 
yeni iş aramaya başladım.

Süresi dolunca 
ayrılmak

D) Yazarın son kitabı geçen 
ay çıktı.

Yayımlanmak

2. “Kabarmak” sözcüğü hangisinde “şişmek, 
genişlemek” anlamında kullanılmıştır?
A) Hemşire, kabaran damarıma şırıngayı 

sokup kan aldı.
B) Bu sefer tatil masrafları iyice kabardı.
C) Kabaran deniz hırçın bir şekilde kıyıları 

dövüyordu.
D) Komşunun hindisi kabararak üstüme 

yürümeye başladı.

3. •  Çarşıdaki mağazaya koyduğumuz adam 
işi bırakmış.

 •  Dizinin üstüne koyduğu elinden kan dam-
lıyordu.

 •  Öğretmenimin savaşla ilgili anlattıkları ba-
na çok koydu.

 •  Ne kadar dil döktüysem de beni hastanın 
odasına koymadılar.

 Yukarıdaki cümlelerde “koymak” sözcüğü 
kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. “Bir” sözcüğü hangisinde “aynı, eş” an-
lamında kullanılmıştır?
A) Bir zamanlar bu topraklarda her türlü seb-

ze yetiştirilirdi.
B) İkimiz bir boydayız ama Ahmet bizden bi-

raz daha uzun.
C) Kapının   önünde   bir   adam   babamı 
 soruyor.
D) Son bir sürpriz yapabilir bizim sınıf.

5. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili 
sözcüklerden hangisi “gerçek” anlamda 
kullanılmıştır?
A) Ona karşı içimde kabaran bir nefret dışın-

da hiçbir şey yoktu.
B) Geçirdiği bunca ameliyat yüzünden iyice 

kurumuştu.
C) Çalıştıkça biraz daha pişiyor, işin ince-

liklerini öğreniyordu.
D) Adamın o şaşkın haline hepimiz tebessüm 

ettik.

6. “Kaçırmak” sözcüğü aşağıdakilerin han- 
gisinde “Banyodaki su kaçıran vanaları tamir 
ettirdik.” cümlesindeki anlamıyla kul-
lanılmıştır?
A) Zindandaki esirleri gece yarısı yaptıkları 

bir operasyonla kaçırdılar.
B) Tüp, gaz kaçırınca hemen yetkililere haber 

verdik.
C) Benden kaçırdığı malları başkasına sat-

mış.
D) Elimden kaçırdığım balta az kalsın ayağımı 

kesiyordu.
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7. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili 
sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamın-
da kullanılmıştır?
A) Geç vakitte uyanınca işe geç kaldım.
B) Sofra bezini salonun ortasına yaydık.
C) Üç mumla bu geniş odayı aydınlatıyor-

du.
D) Savaşta gördüğü bir sahne yüzünden 

geceleri uyuyamıyordu.

8. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen 
uzaklaşarak kazanmış olduğu yeni anlama 
“mecaz anlam” denir. 

 “Korumak” sözcüğü aşağıdakilerin han-
gisinde “mecaz” anlamda kullanılmıştır?
A) Ürünleri yağmurdan korumak için ambara 

taşıdık.
B) Kardeşimi korumak benim görevimdir.
C) Yıllardır Almanya’da yaşamasına rağmen 

kültürlerini korumuşlardı.
D) Yurdu korumak her vatandaşın görevi-
 dir.

9. “Bahar erken gelince meyveler de erken 
oldu.” cümlesindeki “olmak” sözcüğünün 
anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bir durumdan başka bir duruma geçmek
B) Yetişmek, olgunlaşmak
C) Gerçekleşmek, yapılmak
D) Meydana gelmek

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “terim” 
anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?
A) Şiirin son kıtasında şair memlekete duy-

duğu özlemi dile getiriyor.
B) Karaya ayak basar basmaz toprağı öptü.
C) Ceviz ağacının kökü çeşmenin duvarını 

çatlatmış.
D) Evin anahtarını içeride unutunca babamı 

beklemek zorunda kaldım.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili sözcük “mecaz anlamıyla” kullanılmıştır?
A) Ne kadar kovsam da yavru kedi kapının 

önünden ayrılmıyordu.
B) Arkadaşımın kalbini kırdığım için ar-

kadaşım bana soğuk davranıyor. 
C) Yolculuk boyunca uçağın sallanan kanat-

larını izlemek zorunda kalmıştı.
D) İhtiyarın ayağında eski bir ayakkabı vardı.
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Sözcükte Çok Anlamlılık

1. •	 	Aracı	çekmek	için	bağladığımız	ipi	koparın-
ca	biz	de	zincir	kullandık.

	 •	 	Babamdan	 para	 koparmak	 için	 çok	 dil	
döktüm.

	 •	 	Çocuklar	 daldan	 kopardıkları	 kirazları	
iştahla	yiyordu.

	 Aşağıdakilerin	 hangisi	 “koparmak” 
sözcüğünün	 yukarıdaki	 cümlelerde	 ka-
zandığı	anlamlardan	biri	değildir?
A)	Ağaçtan	toplamak
B)	Kopmasına	yol	açmak
C)	Zor	kullanarak	almak
D)	Zorla,	güçlükle	elde	etmek

2. Hangisinde	“çıkarmak”	sözcüğü	“hatırla-
	 mak”	anlamında	kullanılmıştır?

A)	Cüzdanından	 beş	 yaşlarında	 bir	 kız	
çocuğunun	fotoğrafını	çıkardı.

B)	Polis,	 gerçek	 suçluları	 ortaya	çıkarmak	
için	gece	gündüz	çalışıyor.

C)	Bir	iş	peşinde	olduklarını	biliyorum	ama	
ne	iş	olduğunu	çıkaramadım.

D)	İhtiyar	adam	bana	tanıdık	geldi	ama	kim	
olduğunu	çıkaramadım.

3. “Bereket”	 sözcüğü	 hangisinde	 “yağmur” 
anlamında	kullanılmıştır?
A)	Kazandığı	paranın	bereketi	olmadığından	

yakınıyordu.
B)	Allah	bereket	versin,	diyerek	dükkândan	

çıktı.
C)	Geçen	 hafta	 üç	 gün	 boyunca	 yağan	

bereketle	ekinler	iyice	boy	verdi.
D)	Bereket,	o	sırada	yanımda	bana	yardım-

cı	olacak	kişiler	vardı.

4. Su	iner	yokuşlardan	hep	basamak	basa-
	 mak
	 Benimse	alın	yazım	yokuşlarda	susamak

																	Necip	Fazıl	KISAKÜREK
	 Altı	çizili	sözcük	grubunun	cümleye	kat-

tığı	 anlam	 aşağıdakilerin	 hangisinde	
vardır?
A)	Zavallı,	demek	onun	yazgısı	da	buymuş.
B)	Yakın	bir	zaman	kadar	derdini	kimseye	

açmaya	cesaret	edememişti.
C)	Hayatının	büyük	bölümünü	hep	yalnızlık	

içinde	geçirdi.
D)	Kederli	bir	bakışla	etrafı	süzdü.

5. Zavallı	kadın,	kendisine	yapılan	haksızlıklara	
daha	fazla	dayanamayıp	işi	bıraktı.

	 Altı	çizili	sözcüğün	bu	cümledeki	anlamı	
aşağıdakilerden	hangisidir?
A)	Güç	 bir	 duruma	 katlanamamak,	 sabre-

dememek
B)	Kullanışı	uzun	sürmemek,	dayanıklı	ol-

mamak
C)	Karşı	durmamak,	karşı	koymamak
D)	Zarar	görmemek,	varlığını	korumak

6. “Göç”	 sözcüğü	 hangisinde	 “mecaz”	 an-
lamda	kullanılmıştır?
A)	Kuşlar	her	göç	mevsiminde	buradan	geçer.
B)	Babası	öteki	dünyaya	göçünce	evin	na-

fakasını	kazanmak	ona	düşmüştü.
C)	İstanbul,	her		sene	en	çok	göç	alan	ille-
	 rimizin	başında	geliyor.
D)	Köyden		kente		göçün		önü	alınamazsa	
	 ileride	bizi	büyük	sıkıntılar	bekliyor.
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7. •	 	Fatih,	ordusuyla	İstanbul’a	girince	herke-
sin	mal	ve	can	güvenliği	için	garanti	ver-
di.

	 •	 	Kitapçıya	girince	hemen	tarih	kitaplarının	
olduğu	raflara	yanaştım.

	 •	 	Mahallenin	orta	yerinde	birbirine	 giren	iki	
kardeşi	ayırmak	için	çok	uğraştık.

	 •	 	Ortaokulu	 bitirince	 polislik	 sınavlarına	
girmiş.

 “Girmek”	sözcüğü	yukarıdaki	cümlelerde	
aşağıdaki	 anlamlardan	 hangisiyle	 kul-
lanılmamıştır?
A)	Girişmek,	başlamak
B)	Kavgaya	tutuşmak
C)	Dışarıdan	içeriye	geçmek
D)	Almak,	fethetmek

8. •	 	Kaynayan	suyu	yavaşça	demliğe	doldurup	
çayı	demledi.

	 •	 	Elindeki	 kesikler	 birkaç	 gün	 sonra	 kay-
namıştı.

	 •	 	Köyümüzdeki	yaylada	ormanın	içinde	bir	
pınar	kaynıyor.

	 •	 	Öğretmen,	 dersi	 kaynatmaya	 çalışan	
öğrencilere	izin	vermedi.

 “Kaynamak”	sözcüğü	yukarıdaki	cümle-
	 lerde	aşağıdaki	anlamların	hangisiyle	kul-

lanılmamıştır?
A)	Fokurdamak
B)	Bol	miktarda	bulunmak
C)	Yerden	çıkmak
D)	Kapanmak,	iyileşmek

9. “Hep”	 sözcüğü	 hangisinde	 “her	 zaman” 
anlamında	kullanılmamıştır?
A)	Her	şeyin	hep	benden	beklenmesini	ka-

bul	edemiyorum.
B)	Küçükken	ekmek	almaya	hep	beni	gön-

derirlerdi.
C)	Bir	 plan	 yapıp	hep	birlikte	 işe	başlaya-

cağız.
D)	Ben	 hep	 arkadaşlarımla	 birlikte	 olmayı	

seven	biriydim.

10. “Savurmak”	sözcüğü	aşağıdakilerin	han-
	 gisinde		“boşuna		ve		bol		miktarda	harca-
	 mak”	anlamında	kullanılmıştır?

A)	Rüzgârın	 savurduğu	 yapraklar	 havada	
uçuşuyordu.

B)	Rakibini	 tuttuğu	 gibi	minderin	 köşesine	
savurdu.

C)	Ömrü	boyunca	kılıç	savurmuş,	ülkesi	için	
mücadele	etmişti.

D)	Paraları	savurduğu	için	bir	süre	sonra	üç	
kuruşa	muhtaç	kaldı.
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