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Sözcükte Anlam -1 (Sözcüklerde Çok Anlamlılık)

1.  1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.
2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tüm 

gücüyle savaşıyordu.
3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin 

dikkatini çekmişti.
4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, 

yanağımı kestim.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı 
çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında 
kullanılmıştır?

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

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yabancı” 
sözcüğü “aileden, çevreden olmayan kimse” 
anlamında kullanılmıştır?

A) Binanın önüne yabancı araçların park edil-
mesine izin verilmiyor.

B) Uzun süre çalan telefonu hiç de yabancı 
olmadığım bir ses açtı.

C) Düğün evinde yabancı gibi durulmaz, ortaya 
konan her sofraya oturabilirsin.

D) Yabancı unsurlar dilimizin kirlenmesine yol 
açıyor.

3.  “Yayılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “serilmek” anlamıyla kullanılmıştır?

A) O zamanlarda saz, halk arasında epey yayıl-
mıştı.

B) Şu sıralarda okullarda kızamık yayılmış.
C) Toplantı çok yayılınca müdür, öğretmenleri 

uyardı.
D) Odanın tam ortasına el dokuması bir kilim 

yayıldı.

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük terim anlamlı değildir?

A) Yıldız topluluklarının kümelenerek gök 
adaları oluşturması gibi gök adalar da küme 
oluşturur.

B) Kardeşimin doğum gününde salonu süsle-
mek için kırtasiyeden fon kartonu aldım.

C) Şairin bu şiirinde kullandığı ölçü, diğer şiirle-
rinde kullandığından farklı.

D) Suyun donması için ortam ısısının sıfır 
derecenin altında olması gerekir.

5.  1. Tepelere yağan karı odasının penceresinden 
izliyordu.

2. Trenden indikleri zaman güneş tam tepelerin-
deydi.

3. Sabahtan beri tepemde dikiliyorsun, bıktım 
artık.

4. Yuvasız kuşlar ağaçların tepelerine yuva 
yapıyordu.

“Tepe” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yıllarca süren savaş birçok sanayi kolunu 
öldürdü.

B) Karlı dağlarda nöbet tutan asker, memleketi-
nin hayaliyle sabahı eder.

C) Arabadan inince karşıdan gelen iki kişinin 
karaltısını fark ettik.

D) Bu madeni paralar yıllar önce sürümden 
kaldırıldı.
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Sözcükte Anlam -1 (Sözcüklerde Çok Anlamlılık)
7.  “Numara” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 

gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Koltuk numarasını bulmaya çalışırken öğret-
meniyle karşılaştı.

B) Herkes sordu ama ayakkabı numarasını hiç 
kimseye söylemedi.

C) Öğrencilik hayatımdaki okul numaralarımı 
hâlâ hatırlarım.

D) Bana bu numaraları asla yutturamazsın.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Bu akşam Şinasi Sahnesi’nde bir komedi 
sahnelenecekmiş.

B) Doktorlar komaya giren hastayı yoğun bakı-
ma aldılar.

C) Gişeden biletlerimizi alarak konser alanına 
yöneldik.

D) İyi bir ses sanatçısı olabilmek için önce nota 
öğrenmelisin.

9.  “Sağlam” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “zarar görmemiş, bozulmamış” anla-
mıyla kullanılmıştır?

A) Yağmurdan sonra, evin çatısındaki delik kire-
mitleri sağlam kiremitlerle değiştirdim.

B) En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan 
devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı.

C) Bünyesi pek sağlam değildi, sık sık hastala-
nıyordu.

D) Sonunda sırtını dayayabileceği sağlam bir 
kişi buldu.

10.  Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan 
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

“Sarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Annesi, bebeği üşümemesi için kalın bir bat-
taniyeye sardı.

B) Gece her yanımı sarınca içimi bir korku 
kaplar.

C) Argo kelimeler gün geçtikçe gençlerimizi 
daha çok sarıyor.

D) Dolma sarıyorum diye yaprağı parmağıma 
doladım.

11.  1. Bir sandalyenin üzerine oturmuş, önüne bakı-
yordu.

2. Ütüsüz ve beli oturmayan bir pantolon vardı 
üzerinde.

3. Evde oturacağınıza biraz çalışsanız olmaz 
mı?

4. Nasıl çalıştığını merak ettiği masaj koltuğuna 
para atarak oturdu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “otur-
mak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

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

12.  1. Tasarruf etmek istiyorsak izlemediğimiz zaman 
televizyonun fişini çekmeliyiz. 

2. Bu araba yarım tondan fazla yük çekmez.
3. Hastalığı ağırlaştığından günden güne daha 

çok acı çekiyordu.
4. Eve geç kalmaktan değil de annemin sorguya 

çekmesinden korkuyorum.

“Çekmek” sözcüğü numaralanmış cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

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


