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6. Sınıf
Türkçe

Sözcükte Anlam - 1 (Çok Anlamlılık)
1.

4.

Rüzgâr, yazın sıcakta kesildiği (dinmek) zaman yokluğunu
			
I				
hissedip beklediğimiz, kışın soğukta esmemesini
dilediğimiz (rica etmek) bir doğa olayıdır. Fazlaca (bir
II					
III
hayli) kızgın olduğu havalarda bizi, camların kırılmasına
engel olmamız (önlemek) için pencereleri kapatmaya zorlar.
IV

Bir gök bilimi terimleri sözlüğü oluşturulsa bu parçadaki sözcüklerden hangisine bu sözlükte yer verilmez?

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin
anlamı yay ayraç içinde verilen açıklamayla uyuşmamaktadır?

2.

B) II.

C) III.

Abdi Bey ve arkadaşı, bol ağaçlı sahil parkını gezdikten
sonra biraz ferahlamak ve batan güneşi izlemek için limana doğru yürüdü. Arkadaşının sakinliği, Abdi Bey’in
sabırsız ve çabuk parlamaya yatkın kişiliğine fena hâlde
batıyordu.
“Batmak” sözcüğünün bu parçada kazandığı anlamlar
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Saplanmak, dokunmak - İncitmek, gücüne gitmek
B) Berbat hâle gelmek, kirlenmek - Rahatsız etmek, tedirgin etmek
C) Dünya’nın dönüşü dolayısıyla ufkun altına inmek Hoşa gitmeyen bir duruma uğramak
D) O hâle, o renge bürünmek - İçine işlemek, tesir etmek

3.

A) Çevre

B) Uydu

C) Asteroit

D) Gezegen

D) IV.

“Çekirdek” sözcüğünü fen dersinde verilen anlamıyla
cümle içinde kullanmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki
cümlelerden hangisini söyleyebilir?
A) Çekirdek bir kadro oluşturup yeni işlere girişmek istiyoruz.
B) İnsan kanındaki alyuvarlar, çekirdeği olmayan hücrelerdir.
C) Kayısı çekirdeklerini kullanarak bir tatlı yapabilirsiniz.
D) Çekirdek, herkes tarafından sevilen önemli bir kuru
yemiştir.
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A) I.

Güneş Sistemi’nde 8 gezegen ve bunların çevresinde dönen 182 uydu vardır. Bunlara ek olarak milyarlarca asteroit ve trilyonlarca kuyruklu yıldız da Güneş’in çevresinde
döner.

5.

I. İyi bir iş bulmak için başvurmadığı kapı kalmamış.
II. Bayram geldi, yine masraf kapıları açıldı.
III. Bugün yine kaç kapı dolaştın, demiş Hatice Hanım’a.
IV. Evlerin kapılarında bronz tokmaklar vardı.
“Kapı” kelimesi numaralanmış cümlelerde aşağıdaki
anlamlarından hangisiyle kullanılmamıştır?
A) Gidere yol açan gereksinim
B) Ev gezmesi için gidilen yer
C) Gelir, geçim, kısmet sağlayan yer
D) Devlet dairesi

6.

İnsanın vücut sıcaklığını ölçen ve terindeki kimyasal
				 I			
maddeleri saptayan giyilebilir bir alet geliştirildi. Bu alet,
		
II					
elde ettiği bilgileri kablosuz bağlantıyla akıllı telefonlara
				
III				
gönderebiliyor. İçindeki algılayıcılar ve esnek devre kartı
				IV				
sayesinde ölçümler yapılıyor.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi “Bir
şeyi belirgin kılmak, tespit etmek” anlamında kullanılmıştır?
A) I.

http://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/

B) II.

C) III.

D) IV.
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7.

“Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay
ayraç içinde verilen anlama uygun kullanılmamıştır?

10. Ses dalgaları, suyun içinde çok hızlı ilerler. Balinalar bu
sayede yaklaşık 150 km öteden birbirleriyle haberleşebilir. Bu uzaklık 1940’lı yıllarda 1500 km’ydi. Okyanuslarda
çoğalan gemi sayısı, denizin içindeki - - - - artırdığından
balinaların - - - - mesafesini de onda birine düşürdü.

A) Kapının açık olduğunu görünce komşusunu uyardı.
(Açılmış, kapalı olmayan)
B) Yollar açık olursa on beş dakikada iş yerine varırız.
(Engelsiz, serbest)

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından
en uygun biçimde tamamlayan sözcük ya da sözcük
grupları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

C) Dükkân, hafta içi 08.00’den 17.00’ye kadar açık. (İşler durumda olan)
D) Bugün hava açık, yağmur beklenmiyor. (Gizliliği olmayan)

A) ortalama derinliği - bilgi aktarma
B) karmaşayı - görüş

8.

● Kuru ekmekle karnınızı doyurmayın.
● Kuru ve renksiz bir yaşam, insanı bunaltıyor.
● İpe asılmış çamaşırlar kuruydu.
● Kuru tepelerin bu hâle geleceğini hiç düşünmemiştim.
Aşağıdakilerden hangisi “kuru” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?
A) Heyecanı, tadı olmayan, tekdüze
B) Yağış almayan veya üzerinde bitki olmayan
C) Etkisi, sonucu olmayan
D) Katıksız, yanında başka bir şey olmayan (yiyecek)

9.

Yaşadığı acı günler aklına gelince duygulanırdı. Daha çoI				
II			
cuk yaşta kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıklarının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmıştı,
III							
o da kaleme bağlandı; sürekli yazdı.
					
IV
Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi
mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.
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C) ses kirliliğini - haberleşme
D) gürültü miktarını - insanlara olan

11. Yolda tesadüfen karşılaşan tanıdıklar, sevinç içinde
I				
II		
kucaklarken birbirlerini, gözleri hemen çay içecek bir yer
III						
arar. Çay içilecek bir yer bulununca da en koyu sohbetler
					
IV		
eşliğinde çaylar içilir.
Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmamıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

12. “Çökmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde
“Millî Mücadele yıllarında bütün gençlerin yüreğine vatan
kaygısı çöktü.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Yürümekten yorulunca soluk soluğa yere çöktü.
B) Zavallı kadının yanakları içine çökmüştü.
C) Bugünlerde içime kaynağı belirsiz bir sıkıntı çöktü.
D) İnşaat için temel kazılınca yol çöktü.

D) IV.

Cevap anahtarına ulaşmak için karekodu okutunuz.

