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Sözcükte Anlam - 2 (Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri)

1.  Ortalık ağarırken bir arkadaşımla ağır adımlarla 
köyden çıktık.
Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yaptığı iş görüşmelerinin hiçbirinden olumlu 
sonuç alamadı.

B) Ev sahibi sözleşme tarihi gelmeden kiraya 
zam yapınca evden taşındık.

C) Verilen hizmetten memnun kalmayınca otel 
odasını boşalttı.

D) Yazıhaneden giderken yarın getirmek üzere 
birkaç kitap götürdü.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlam-
lı sözcüklerden oluşan bir ikileme yoktur?

A) Eğri büğrü sokaklarda dolaşırken aradığımız 
evi bulduk.

B) Anlatılanları doğru dürüst dinlemezsen soru-
lara cevap veremezsin.

C) İnternette yalan yanlış birçok bilgiyle karşıla-
şıyoruz.

D) Ak pak saçları, onun ne kadar acı çektiğini 
anlatıyor gibiydi.

3.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş (eş 
sesli) sözcük yoktur?

A) Çekilmez günlerimin her yanı kirli sarı 
Diz boyu karda geçti ömrümün ilk yazı

B) Sen benim yanımdasın bırakma ellerimi 
İşte zümrüt bir zaman başladı gül dönemi

C) Geçtik kara günleri zümrüt zaman eşikte 
Yepyeni bir hayatın ilk ışığı gönüllerde

D) Bak çocuk durmuyor küçük beşiğinde 
Hep ağıt, hep umut bu sonsuz gecelerde

4.  Işıkları bir yakıp bir söndürme kaptan,
Beni korkutamazsın.

Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi-
nin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kimseden gizlimiz, saklımız yoktur.

B) Çocukluğumuz sokaklarda düşe kalka geçti.

C) Gün ağarır ağarmaz yola koyuldu.

D) Şimdi oralarda olsam, diye iç geçirdi

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın an-
lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Köyde yaşananları bir bir haber verdim, hali-
mizi anlattım.

B) Toprağa verdiğiniz emeğin karşılığını fazla-
sıyla alırsınız.

C) Patikadan ayrılmıyor, ayak izlerine basarak 
ilerliyoruz.

D) Yolunuzda her zaman taşlar ve dikenler 
olacaktır, yılmayın.

6.  Uzun süren yolculuktan sonra merak ettiğimiz o 
güzel şehre vardık.

“Varmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu 
cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yaşının otuz beş olduğunu ve yolun yarısına 
vardığını düşündükçe duygulanıyordu.

B) Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye 
denizcilik bilgisinin ne faydası var?

C) Acı haberi telefonda söylemeye bir türlü dilim 
varmadı.

D) Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki bu 
işin sonu mahkemeye varır.
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Sözcükte Anlam - 2 (Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri)
7.  1. Hasret, bir rüzgâr gibiydi.

2. Bu sal hepimizi taşımaz.
3. O, genç ve çalışkan bir insandı.
4. Yer gök inledi onun sesinden.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde eş 
sesli sözcükler kullanılmıştır?

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

8.  “Büyümek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “şiddeti artmak” anlamında kulla-
nılmıştır?

A) Çocukluğumdan beri bu sokakların tozuyla 
büyüdüm.

B) İnsan büyüdükçe bu tarz oyunları kafası 
kaldırmıyor.

C) İkinci çocuk olduktan sonra evdeki gürültü 
büyüdü.

D) Ailemiz büyüdükçe babamın omuzlarındaki 
yük ağırlaşıyordu.

9.  Bu evler çok sağlam, hepsinin depreme dayanık-
lılık belgesi var.

“Zayıf” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de bu cümledeki “sağlam” sözcüğünün karşıtı 
olarak kullanılmıştır?

A) Vişne toplarken zayıf bir dala basan babam 
ağaçtan düştü.

B) Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini 
duydu.

C) Bu, zayıf bir ihtimal ama yine de tedbirli 
olmalıyız.

D) Uzun boylu, zayıf; elli yaşlarında bir kadındı.

10.  Ansızın bir kara su iner deniz fenerinin gözlerine 
Fener kör olur ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz

Altı çizili söz grubunun bu dizelere kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Söylediklerini anlamıyorum, tane tane konu-
şursan sevinirim.

B) Doktor merdivenleri yavaş yavaş çıkmamı 
tavsiye etti.

C) Onu sokakta gördüğümde ellerinde dolu dolu 
poşetler vardı.

D) İhtiyar adam, yorulduğu için bekleye bekleye 
yürüyordu.

11.  Sevda dedim, gönlümde bir coşkun ateş dalgalandı 
Gözüm daldı, hayalimde yine binbir zevk uyandı

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

A) Uyan artık, işe geç kalacaksın.
B) Televizyonun sesine uyanan çocuk ağlamaya 

başladı.
C) Onu birden karşımda görünce aklımda soru-

lar uyandı.
D) Işıklar söndü, şehir yavaş yavaş uyanmaya 

başlıyor.

12.  Kalbim bir çiçektir, gündüzleri ölgün.
Gelin, gelin, onu açın geceler!

Altı çizili sözcükler arasında görülen anlam 
ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş sesli  B) Eş anlamlı
C) Yakın anlamlı D) Karşıt anlamlı


