SÖZCÜKTE ANLAM –CÜMLEDE ANLAM-SÖZ SANATLARI TEST SORULARI
1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin anlam
ilişkisi yandaki açıklamaya göre yanlış verilmiştir?
A) Taş köprüyü yıkmışlar. (Gerçek anlam.)
B) İki ülke dostluk köprüsünü kurmuş. (Mecaz anlam.)
C) Bugün dişçi “köprü” tedavisine başladı.(Terim anlam)
D) Boğaz köprüsü trafiğe kapanmış. ( Gerçek anlam)

10. “Yanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“çok üzülmek” anlamında kullanılmıştır?
A)Geç kaldıkları için sinema biletleri yanmış.
B)Bir süre sonra hastanın boğazı yanmaya başladı.
C)Böyle güzel bir iş imkânını kaçırdığına yanıyor.
D)Odamız, çinkodan yapılmış damın altında yanar dururdu.

2. “Dökülmek" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde
farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Meyveler olgunlaşmadan yerlere döküldü.
B) Sendeleyince elindeki çay döküldü.
C) Eve geldiğinde yorgunluktan dökülüyordu.
D) Yapraklar, bu yıl yaz ayında dökülmüş.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz
anlamıyla kullanılmıştır?
A) Aralarında güçlü bir bağ vardı.
B) Irmağın üzerinde bir taş köprü vardı.
C) Alınan karar kimseyi memnun etmedi.
D) Sınıfın pencerelerinden biri açıktı.

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yan anlamıyla
kullanılmış bir sözcük vardır?
A)Ormanda dolaşan çocukların gözüne böcek kaçtı.
B)Topa öyle sert vurdu ki ayakkabısının burnu yırtıldı.
C)Koltukta uzun süre oturunca sırtı ağrıdı.
D)Beş kilometreyi koştu; ama akşam, ayakları ağrıdı.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir
kelime yoktur?
A) Rahat tavırlarıyla çevresine güven veriyordu.
B) Komedi en çok sevdiğim tiyatro türüdür.
C) Notaları bilen çok rahat müzik aleti çalar.
D) Şiire gönül verenleri bir araya topladı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir
sözcük kullanılmamıştır?
A)Araştırma için seçtiği konunun derinliği onu korkutmuştu.
B)Onun bayat düşüncelerini bu çağda kimse dinlemez.
C)Hiç kuşku yok ki bilimin tek anahtarı bilgidir.
D)Kentlerimizin pek çoğunda altyapı sorunları vardır.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi
vardır?
A) Bu kış az yağmur yağdığından barajlar dolmadı.
B) Arkadaşımın gönlünü almak için evine gideceğim.
C) Okulumuza gelen yeni öğretmenin iyi biri olduğunu
söylüyorlar.
D) Yağmur yağdığı için ıslandık.

5. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden
hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A)Kardeşi derslerine sıkı çalışıyordu.
B)Geniş ovada derin kuyular açmışlar.
C)Yüksek fikirlerinizden biz de yararlanalım.
D)Dışarıda keskin bir soğuk vardı.
6. “Kırılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A)Yazı yazarken kalemin ucu kırıldı.
B)Kazada aracın camları kırılmış.
C)Çocuğun hevesi niçin kırıldı ki?
D)Masadan düşen su bardağı kırıldı.
7.”Dil” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde yan anlamıyla
kullanılmıştır?
A) Terazinin dili dengede değil.
B) Tatlı dil ile her sorun aşılır.
C) Kitabın anlaşılır bir dili var.
D) Çocuğun dilinde yara çıkmış.
8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek
anlamıyla kullanılmamıştır?
A) Ayağı takılınca düştü.
B) Dünkü maçta ayağını incitmiş.
C) Ayağına iyi bir ayakkabı almış.
D) Öğrenciler, okul kurallarına ayak uydurmak zorundalar.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük
anlamının dışında kullanılmıştır?
A) Dağın zirvesine henüz kimse çıkamadı.
B) İçimizdeki en dürüst insandı.
C) Eski eşyaları depoya attık.
D) O, bu işin peşine çok düşüyor.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi
vardır?
A) Kar yağdığı için okullar tatil edildi.
B) İyi malın alıcısı da çok olur.
C) Telefon etmek için dışarı çıktım.
D) Fırtına her tarafı perişan etmişti.
15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi
vardır?
A) Yolcular bir ağacın altında dinleniyor.
B) Arkadaşlarına, tanık olduğu olayları anlatıyor.
C) Hava soğuk olduğundan kışlıklarını giymiş.
D) Kardeşinin ödevleriyle yakından ilgileniyor.
16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi
yoktur?
A) Yağmurların çok yağması yüzünden bu yıl, buğday az oldu.
B) Çok bağırmaktan sesi kısıldı.
C) Rüzgârın esmesiyle her taraf toz duman oldu.
D) O, geleneklerine bağlı biridir.
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "için" sözcüğü,
"amacıyla, maksadıyla" anlamında kullanılmıştır?
A)Sizin için herkes farklı şeyler söylüyor.
B)Harcaması için biraz para verdim.
C)İki gün için İzmir'e gidilmez, diyorum.
D)O insan için yapamayacağım hiçbir şey yoktur.
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi
vardır?
A)Akrabalarımı ziyaret etmek için köyüme gidiyorum.
B) Evimiz uzak olduğu için erkenden yola çıkıyorum.
C)Çığ düştüğü için kasabayı kente bağlayan yol kapanmış.
D)Her yer karla kaplı olduğu için kuşlar yiyecek bulamıyor.

19. Aşağıdakilerden hangisinde "amaç-sonuç" ilişkisi
vardır?
A) Yeni açılan mağazayı biz de görelim.
B) Konuyu anlamadan soruları çözemezsin.
C) Dilerim hayatta hep başarılı olursun.
D) Hakkımı almak için buralardayım.

29. Bir sarmaşık uyanıyordu uykusunda
Geriniyordu bir eski duvarın sıvasında
Yukarıdaki şiirde hangi söz sanatı kullanılmıştır?
A) Kişileştirme
B) Konuşturma
C) Benzetme
D) Abartma

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi
söz konusudur?
A) Biraz dinlenmek üzere Marmaris'e gideceğim.
B) Tam kaçmak üzereyken kapıda yakalandık.
C) Masrafımı karşılamak üzere telefonumdan faydalandırdım.
D) İlerideki oyuncuların yorulmak üzere olduğunu anlamıştı.

30. Ben dereyim, küçücük
Balıkların oynaştığı bir dere
Şuracıkta akar giderim
Kötülüğüm yok kimseye
Yukarıdaki dörtlükte hangi söz sanatı vardır?
A) Abartma
B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Konuşturma

21. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel yargı vardır?
A) Sepetteki yumurtaların hepsi kırılmış
B) Her sabah önlüğünü giymek için annesinden yardım
alıyor.
C) Duvarda asılı olan saatin pili bitmiş.
D) Akşamları kitap okumaktan çok keyif alıyorum.

31. Aşağıdakilerin hangisinde “ince” sözcüğü ayrıntılı
anlamında kullanılmıştır?
A) Kara, kuru, ince bir kadındı.
B) Çocuğun ince sesi kulaklarımı tırmalıyor.
C) Yaptığı ince davranışlarıyla gönlümüzü hoş tuttu.
D) Şöyle ince bir temizliğe ihtiyacımız var.

(I)Dünyanın en güzel şehri İstanbul’dur.
(II)Bu şehir Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlar.
(III)Boğaz, güzel İstanbul’un inci gerdanlığıdır adeta.
(IV)İstanbul’u bir kez görüp de ona sevdalanmamak mümkün
değildir.
22. Numaralandırılmış cümlelerin hangisi söyleyenin
kişisel görüşünü içermez?
A) I
B) II
C) III
D) IV

32. Karanlık kelimesi hangi şıkta “yasalara uygun
olmayan” anlamıyla kullanılmıştır?
A) Bu karanlık işlerin hesabını bir gün gelir sorarlar.
B) Karanlıkta yol almaya çalışıyorduk.
C) Elbet bu üzüntülü, karanlık günlerimiz bir gün son
bulacak.
D) Gecenin karanlığına köpek sesleri karışmıştı.

23.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım
söz konusudur?
A) Son kitabında yine ilginç konulara değinmiş.
B) Ülkemizin en yeşil bölgesi Karadeniz’dir.
C) Soğuk bir günde bir bardak çay gibisi yoktur.
D) Türkiye’nin en güzel kenti İzmir’dir.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğruluğu ya da
yanlışlığı ispatlanabilir?
A) Dün bitirdiğim kitap beni çok etkiledi.
B) İzlediğim tiyatroyu çok beğendim.
C) Aldıkları ev deniz manzaralıydı.
D) Giydiğin elbise üzerine yakıştı.
.
25. “Dağ gibi biriken çamaşırları katladım.” cümlesinde
hangi söz sanatı ağır basmaktadır?
A) Benzetme
B) Konuşturma
C) Abartma
D) Kişileştirme
26. Şiir bir cennet bahçesi Girmeyene anlatılmaz.
Dizelerinde hangi söz sanatı yapılmıştır?
A) Kinaye
B) Abartma
C) Benzetme
D) Konuşturma
27. “Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır.” Cümlesinde hangi
söz sanatı kullanılmıştır?
A) Benzetme
B) Abartma
C) Konuşturma
D) Kişileştirme
28. “Fırtınada bir deniz feneri kadar yalnızdım.'”
cümlesinde yapılan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Benzetme
B) Abartma
C) Kişileştirme
D) Konuşturma

33. Aşağıdakilerin hangisinde hava sözcüğü “sonuçsuz,
anlamsız, boş” anlamlarında kullanılmıştır?
A) Havada tek bir bulut yok.
B) Onu kendi havasına bıraksak çalışmaz.
C) Hava bugünlerde çok sıcak.
D) Bu sözlerin sonu hava.
34. Aşağıdakilerin hangisinde “yine” sözcüğü “buna
rağmen, bununla birlikte” anlamı katmıştır?
A) Okula yine geç gelmiş.
B) Kocası için saçını süpürge etti yine yaranamadı.
C) Yine ona yalan söylediğini duyunca kadın çıldırdı.
D) Sen yine mi buradasın?
35. “Aşağı yukarı on yıl İstanbul’da yaşadık.” cümlesinde
altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam hangi şıkta
verilmiştir?
A) Gece çok geç saatte uyumuş.
B) Akşam yemeğine tam on kişi misafiri varmış.
C) Yaklaşık üç yıl önce okulu bitirdim.
D) Sen gittiğinden beri kimsesiz kalmış.
36. “Sanırım sataşmalarımızdan en çok keyiflenen Selim’di.”
Altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin
hangisinde vardır?
A) Avını pençesiyle kavrayan kartal tekrar göğe yükseldi.
B) Her araba sesi, içimde bir umut ışığı yakardı.
C) Ne yazık ki bugün de gelemeyeceğim.
D) Bizi çağıran Mert’in kardeşi olmalı.

CEVAPLAR
1. D
2. C
3. B
4. D
5. B
6. C
7. A
8. D
9. D
10. C
11. A
12. A
13. B
14. A
15. C
16. D
17. B
18. A
19. D
20. A
21. D
22. B
23. B
24. C
25. A
26. C
27. B
28. A
29. A
30. D
31. D
32. A
33. D
34. B
35. C
36. D

