
 

 

 

SORU 1 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaşamak 

sözcüğü farklı bir anlamda kullanılmıştır? 

A) Kedimizin yaşaması için gerekli ilaçları 

aldım. 

B) Sağlıklı yaşamamız için sağlığımıza özen 

göstermeliyiz. 

C) Bu işi tutturursam yaşadık demektir. 

D) Beslenmek ve barınmak yaşamak için en 

temel gereksinimdir. 

 

SORU 2 

 Elinizdeki bütün malzemeleri düzgünce 

masaya bırakın. 

 Notu düşük olan öğrencileri sınıfta bırak-

mayı düşünüyorum. 

 Gerekli katılım sağlanmadığı için toplantıyı 

yarına bırakıyoruz. 

 Ne yapsanız da gideceğim beni bırakın! 

Bırakmak sözcüğü yukarıdaki cümlelerde 

kaç farklı anlamda kullanılmıştır? 

A) 4        B) 1      C) 3      D) 2 

 

SORU 3 

Dokunmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde hissetmek anlamında kullanıl-

mıştır? 

A) Söylediğim bu sözler bazılarına dokunabi-

lir. 

B) Bana dokunmayan yılan bin yaşasın man-

tığı yanlıştır. 

C) Masaya dokunmadan ilerlememiz gereki-

yor. 

D) Bu anlattıkların, yaşadıkların yüreğime 

dokundu. 

 

 

 

 

SORU 4 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük temel anlamda kullanılmıştır? 

A) Kazadan sonra kendini toparlaması uzun 

zaman aldı. 

B) Bina yıkılmak üzereydi artık ayakta dura-

mıyordu. 

C) Geceye bir hüzün çöktü, bir anda gözyaş-

larına boğuldu. 

D) Yaşanan bu olaylar karşısında inceliğin 

gerçekten örnek bir davranıştı. 

 

SORU 5 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz 

anlamlı bir sözcük vardır? 

A) Bu tarz sorulara farklı bir gözle bakmalı-

yız. 

B) Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür 

ederim. 

C) Beni dikkatli dinleyenler sınavda belli olur. 

D) Bu mücadeleyi kazandığımız için çok mu-

tuyuz. 

 

 

SORU 6 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kök” 

sözcüğü terim anlamda kullanılmıştır? 

A) Bizim kökümüz Orta Asya’ya dayanmak-

tadır. 

B) Ağacın kökü toprağa sıkıca sarılmış. 

C) Bu sayıyı kök dışına çıkarmak için ne 

yapmalıyız? 

D) otları kökünden koparmalısın ki bir daha 

çıkmasın. 
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SORU 7 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 

eş anlamları hangisinde doğru verilmiştir? 

A) Bu kara günler elbette bitecek. (siyah) 

B) Senin kafan yerinde değil, kendine gel! 

(baş) 

C) Bu vazife de başarı ile tamamlanmıştır.( 

görev) 

D) Günlük, göreve gittiğimiz için haliyle çok 

yoruluyoruz.(günaşırı) 

 

 

 

 

SORU 8 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt 

anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 

A) Olmak ya da olmamak bütün mesele bu. 

B) Çok ağırsın, biraz daha hızlı gelmezsen 

yetişemeyeceğiz.  

C) Sağlığıma, sıhhatime çok dikkat ederim. 

D) Beni burada görünce çok sevindi. 

 

 

 

 

SORU 9 

Beş duyu organından biriyle algılanamayan, 

maddesi olmayan, varlıkları inançla ve his ile 

bilinen kavram ve varlıkları karşılayan kelime-

lere soyut kelimeler denir. 

Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangi-

sinde soyut bir kelime kullanılmamıştır? 

A) Benim efkâr günüm, açmasın güller. 

B) Geldi insanlığın fitilini ateşleyecek günler. 

C) Sen misin benimle konuşmaya gelen? 

D) Dün rüyamda mutluğun resmini çizdik. 

SORU 10 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde genelden 

özele bir anlatım vardır? 

A) Çarşıya uğrayıp gül, lale papatya alır mı-

sın? 

B) Roman ve öykü, şiire göre daha çok tercih 

edilen edebî türlerdir. 

C) Samsunspor ve Vezirköpsüspor bu sezon 

Süper Lig’de yer alacak. 

D) Bu ormanda çoğunlukla çam ve meşe 

ağacı bulunuyor. 

 

 

 

 

SORU 11 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük nitel anlamda kullanılmıştır? 

A) İlerleyen günlerde sıcaklığın daha da 

düşmesi bekleniyor. 

B) Bu oda evin en geniş bölümünü oluşturu-

yor. 

C) Onun bu soğuk tavırları beni iyice kızdır-

dı. 

D) O camın uzunluğu en 150 cm olmalıdır. 

 

 

 

 
SORU 12 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş 

sözcükler kullanılmamıştır? 

A) Ben de oraya gelseydim benlerimden kur-

tulurdum. 

B) Bu yaz çok yazamadığım için üzgünüm. 

C) Soluk alamadığım için tenim iyice soluk 

görünüyordu. 

D) Okulun tamamını kırmızı ve beyaz boya 

ile boyayacağız. 

 


