
"Yürümek - koşmak" sözcükleri arasındaki 

ilişki a ş a ğ ı d a k i l e r d e n h a n g i s i n d e v a r d ı r ? 

A) T e b e s s ü m etmek - gülmek 

B) Gelmek - g i tmek 

C) Yemek - içmek 

D) Durmak - beklemek 

Aşağıdaki cümleler in hangisinde d e y i m 

yoktur? 

A) Ayakkabı ayağımı sıkt ığından terlik giy
d i m . 

B) Kadın, içeri a l ınmayınca ağzına geleni 

söyledi. 

C) Çok dil d ö k t ü m ; a m a razı e d e m e d i m . 

D) Kitaba göz atıp. kitabı geri verdi. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizi

li kelime mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? 

Aşağıdakilerin hangisinde "hasta olup yat

mak" anlamında bir deyim kullanılmıştır?

A) Bu adamcağız anlaşılan, diline kira istiyor.

B) O sözcüğü söylerken hep dili dolaşıyor.

C) Bu kez nasıl olduysa yaş tahtaya basmıştı.

D) Soğukta çok kaldığı için yatağa düşmüştü.

"Arkadaşlarını hiç yoktan üzdüğünü sonradan 

anladı" cümlesinde geçen 'hiç yoktan' sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) gereksiz yere

B) kesin olarak

C) her g e ç e r gün

D) günden güne

"Okuyup öğrendiklerini kâğıda d ö k m e konu

sunda çok baganfcydt." 

"Kâğıda dökmek" söz grubu aşağıdakiler
den hangisinde bu cümledakiy lo aynı an
lamda Kullanılmıştır? 

A) Çocuk, elindeki mürekkebi kâğıda döktü. 

B) Gelecekle ilgili düşüncelerini kâğıda döktü.

C) Poşetteki çekirdeği beyaz  kağıda döktü.

D) Bardaktaki suyun yarısını masadaki kağı

da doktü.

A) Onun, şiir konusunda derin bilgisi vardır.

B) Bu maçta beyaz formalı tak ım tutuyorum.

C) Öğretmenin sert sözleri hepimizi etkiledi.

D) Ür lü yönetmenir sözler ni dikkatle dinledi.

Aşağıdaki atasözlerlndtn hangisinde me

cazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Arpa aken buğday biçemez

B) Bugünkü işini yarına bırakma.

C) Üzüm üzüme baka baka kararır.

D) Mum dibine ışık vermez

"Kulağı delik" söz g r u b u aşağıdaki lerin han

gisinde bu cumledekiyle aynı anlamda kul

lanılmamıştır?

A) Ayşe'nin kulağı deliktir, bu küpeyi takabilir.

B) Onun kulağı deliktir, tunları çoktan öğren

miştir,

C) O adamın kulağı deliktir, ondan bir şsy giz

lenmez.

D) Senin kulağın deliktir, son çelişme er ko
nusunda neler biliyorsun?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili

bölüm deyim değildir?

A) Aynı şeyleri söylemekten dilimde tüy bitti.

B) Bu iş için ince eleyip sık dokumalısınız.

C) Bu sözleriyle onu can evinden vurmuştu.

D) Üst kattaki odasına çıkıp biraz dinlenmek

istiyor.
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On dördüme yeni basmıştım ki o yıl evimizi de
ğiştirdik. 

Yukarıdaki cümlede "basmak" sözcüğünün 
kullanıldığı anlam aşağıdakilerden hangisi
dir? 

A) Örtmek, bürümek, kaplamak 

B) Bir şeyi, üzerine kuvvet vererek itmek 

C) Bir kimse bir yaşa girmek 

D) Bir şey üzerinde kalıp, mühür vb.yle iz yap
mak 

Mehmet, Metin, Melek ve Melda bir hastanede has

ta bakıcı olarak çalışmaktadır. Bu kişiler, isimlerinin 

alfabetik sıralamasına göre her hafta nöbet tutmak

tadır. 

Buna göre 1. ve 4. haftada kimin nöbet tutacağı 

aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiş

tir? 

A) Mehmet - Metin 

B) Metin - Melek 

C) Melek - Melda 

D) Melda - Mehmet 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi

nin sesteşi yoktur? 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 

terimdir? 

A) Mahalle sakinleri bu olaya tepki gösterdi. 

Şehrin su sorunu nihayet çözüldü. 

C) Lehçe farklılıklarını inceledik. 

Hava kirliliği giderek artmaktadır. 

"Arka" kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Arkasına bakmadan yürüdü gitti.

B) Arkasından dağ dağ ordular geliyor.      

C) Sarsıntıların ardı arkası kesilmiyordu.      

D) O olayda hepimiz ona arka çıktık

"Hani" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 

cümleye "sitem" anlamı katmıştır? 

A) Bugün rapor alacaktın hani! 

B) Pek fena bir film de sayılmaz hani! 

C) Akşama arkadaşını arayacaktın hani! 

D) Beni bir daha kırmayacaktın hani! 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 

genel anlamlıdır? 

A) Okul, tepenin ardında kalıyor. 

B) Çiçek, su ve sevgi ister. 

C) Yol, ileride ikiye ayrılıyordu. 

D) Bahçe, biraz daha genişledi. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim 

anlamlı sözcük yoktur? 

A) Ayaklı maniye bir örnek verildi. 

B) Sözcüğün anlamlı en küçük parçası köktür. 

C) Vereceği karar merakla bekleniyor. 

D) Geçen hafta paralel ve meridyenleri işledik. 

A) İn hayvan barınağıdır.
B) Düş görmek güzeldir.
C) El elden üstündür.
D) Kol saati almış kendisine.

I. Onunla arada bir sinemaya giderdik.

II. Onlar sık sık, herkesin içinde tartışırlardı.

III. Onun gelmesi milyonda bir ihtimaldi.

IV. Ara sıra bize uğrar, yaşadıklarını anlatırdı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözlerden
hangileri yakın anlamlıdır?

A) I. ve II.                  B) II. ve IV.

C) I. ve IV. D) II. ve III.
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