
 

 

 

SORU 1               (Bülent AVCI) 

Dünya gittikçe değişmekte, insanlar farklılaşmak-

ta. Öyle ki çevremizde günlük hayatta sentetik bir 

”imaj” tasarlayan, ”olmadığı gibi görünmek” sev-

dasına düşenlerden geçilmiyor. Kimi cep telefo-

nu kimi de kılık kıyafet kimi de… 

Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam 

aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A) Yoğun yağmur nedeniyle okullar tatil edildi. 

B) İnsanlar zamana ayak uydurmayı çabuk kav-

radı. 

C) Çevremizdeki doğal denge günden güne bo-

zuluyor. 

D) Çocuklar çok fazla istekte bulunmaya başladı. 

 

SORU 2               (Bülent AVCI) 

Bazıları vardır, iltifatta bulunurken bile karşısında-

kinin kalbini kırmadan yapamaz. Savaş yüzünden 

serveti elinden giden bir adam, aynı savaşta zen-

gin olan yükünü tutan bir adamın mağazasından 

alışveriş etmektedir. Duygudan çok, işten anlayan 

mağaza sahibi, yine alışverişe gelen bu eski müş-

terisine hesap çıkarken: ”Seksen lira ama altmış 

lira olur. Zengin olmadığını biliyorum “ der. 

İyi niyetle söylenen bu söz artık onuru kırmıştır. 

Bu eski müşteri bir daha oraya ayak basmaz. 

Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı 

verilmiştir: 

1. Varlık, zenginlik, mülk sahibi 

2. Birine güler yüz gösterme, hatırını sorma, tatlı 

davranma. 

3. İnsanın kendine karşı duyduğu saygı. 

4. Hizmet, mal vb. alan . 

Anlamları verilen sözcükleri sırasıyla tahtaya 

yazdığımızda sözcüklerin ikinci sesleri alt alta 

yazdığımızda hangi sözcük ortaya çıkar? 

A) ELNÜ  B) VERT 

C) SİOM  D) EFRE 

 

 

 

 

SORU 3               (Metin METE) 

Terim anlamlı sözcükler; bilim, sanat, spor, mes-

lek dalları veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir 

kavramı karşılayan sözcüklerdir.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde terim 

anlamlı bir sözcüğe yer verilmiştir? 

A) Toplantı salonunun perdelerini yıkatıp oranın 

temizliğiyle ilgilenmek istendi.  

B) Bu konularda bana gazel okuyanları hiç din-

lemem, kendi bildiğimi yaparım. 

C) Doktorun kanal tedavisi teklifini kabul ettim, 

çünkü dişlerimin bakıma ihtiyacı vardı. 

D) Onun bu olaylara farklı açılardan yaklaşması 

beni gerçekten çok mutlu ediyordu. 

 

SORU 4               (Metin METE) 

Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı onun ger-

çek anlamıdır, ancak siz bu anlamı gerçek an-

lamdan alıp çok uzak bir yere taşırsanız işte o 

zaman hapı yuttunuz. Bakmayın mecaz anlamlı 

söylediğime siz yine de gerçek olsun diye hapı 

başınız ağrıyınca yutun. Ayvayı da yersiniz tabii ki 

gerçeğinden tam olarak uzaklaştırsanız, ama siz 

yine pazarda satılan ayvadan yiyebilirsiniz gerçek 

anlama ayak uydurmak için. 

Burada gerçek anlam ve mecaz anlam mizahi 

olarak aktarılmıştır. 

Buna göre altı çizili olan yere tam olarak ayak 

uydurmak için aşağıdaki cümlelerden hangisi-

ni seçmeliyiz ?  

A) Sen gönlünün esiri olduğun gün iş işten geç-

miştir artık. 

B) Osman Kağan’ın hayallerinin de suya düşme-

sine neden olmuştuk. 

C) O, fikirleriyle kendinden sonra geleceklerin 

yolunu açmayı başarmıştı. 

D) Yolun diğer tarafına geçmek için iki saatten 

fazla beklemişti. 
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SORU 5               (Metin METE)  

 

Somut bir sözcüğün mecaz anlam katılarak soyut 

bir sözcüğe düştüğünü biliyor muydunuz? Bilmi-

yorsanız da artık öğrendiniz?  Somut, bir sözcük 

gerçek anlamından uzaklaşıp farklı bir anlama 

geldiyse soyut sözcükler safına geçmiştir.  

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde somut 

olarak kullanılan bir sözcük yukarıda anlatıldı-

ğı gibi soyut sözcük grubuna geçmiştir?  

A) Onun çocukluktan bu yana gerçekleştirmek 

isteği birçok hayali vardı. 

B) Attığımız taş o kadar uzak bir noktaya düş-

müştü ki taşı göremedik bile. 

C) Bu fikirlerin ne kadar zehirli olduğunu babam-

dan çok duymuştuk.  

D) Olaylar küçük de olsa buna onun sevincini 

görmenizi isterdim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 6               (Metin METE)

A Y D I N L A N M A 

B U Ö Z G Ü N L Ü K 

Ç A Y A Y I N S Ş T 

Y A K L A Ş M A K A 

T Y Ü İ Y İ A K A R 

R C N M I K H D Ş M 

S B M C M İ İ D G A 

K Ç T E R C R M E K

 
Bu bulmacada bazı kelimeler verilmiştir ve 

aşağıda da bunların anlamlarını karşılayabile-

cek durumlara yer verilmiştir. 

1. Başkalarına benzemeyen, başkalarında farklı 

olan anlamına gelen bir sözcük. 

2. Dil ve düşünce yönünden güçlük çıkarmadan 

anlaşılan, akıcı olan anlamına gelen bir söz-

cük. 

3. Becerikli, yetenekli usta anlamına gelen bir 

sözcük. 

4. Akmakta olan suyun yolunu değiştirmek onu 

başka yöne çevirmek anlamında bir sözcük. 

Buna göre numaralandırılmış yerlerden hangi-

si bulmacada geçen herhangi bir sözcüğü tam 

olarak karşılayamamaktadır?  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SORU 7                                (Metin METE) 

Dedem sokakta gezerken yabancı kelimelerin özelikle de son zamanlarda ortaya çıkan Türkçe mi, yoksa 

başka dil mi olduğu pek anlaşılamayan kelimelerin kullanılmasına hiç tahammül edemezdi. Bunu ne biz 

anlarız ne de başkaları anlar. Hep birlikte bu kelimelere Fransız kalırız, derdi.  

Buna göre aşağıdaki yerlerin hangisinde dedenin Fransız kalma olasılığı daha azdır? 

A) 

 

B) 

 
 

C) 

 

D) 
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