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Türkçe | Sözcükte AnlamTEST - 1TEST - 1
1. “Geçmek” sözcüğünün așağıdaki açıklamala-

rından hangisi, birlikte verilen örnek cümleye 

uygun değildir?

A) Bir yerden bașka yere gitmek: Buradaki ișimi 

bitirince İzmir’e geçmeyi düșünüyorum.

B) Bırakmak, vazgeçmek: Bu sözlerinden sonra, 

senden geçer giderim.

C) Bulașmak: Hastalık, okuldaki arkadașlarından 

geçmiș.

D) Katılmak: Șirketin bașına onu geçirdiler.*

E) Yapmadan, söylemeden atlamak: Bu konuyu 

geçelim, daha çok ișimiz var.

2. Așağıdaki cümlelerden hangisinde, düșsel öge 

yoktur?

A) Yağmurun yorgun damlaları, camlara 

çarpıyordu.

B) Kardeșini özlemle kucaklayarak öptü.*

C) İçinde fırtınalar kopuyor ama belli etmiyordu.

D) Acı bir ses duyup olduğu yerden fırladı.

E) Ormandaki çamlar, neșeyle kıpırdanıyordu.

3. Așağıdaki cümlelerden hangisinde, deyim 

açıklamasıyla birlikte verilmiștir?

A) Sabahki tartıșmayı hâlâ burnundan soluyarak 

anlatıyordu.

B) Elini çabuk tutmazsan ișe yetișemeyeceksin.

C) Kimseden yardım istememek, kimsenin eline 

bakmamak için çabalıyordu.*

D) Tercih yapacağı okul için öğretmenlerinin de 

fikrini aldı.

E) Otobüsü kaçıracağını düșünüp etekleri 

tutușarak yola çıktı.

4. Așağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizi-

li sözcük somut anlamlı iken soyut bir anlam 

kazanmıștır?

A) Senin düșüncelerin benim için çok önemlidir.

B) Akșamki yemekte çok havalı görünüyordun.*

C) Bizi her zaman sevgiyle kucaklardı.

D) Hatalarını tekrarlamanı istemem.

E) O, sık rüya gören biri değilmiș.

5. Așağıdaki cümlelerden hangisinde, “bırak-

mak” sözcüğü “uzatmak” anlamında kullanıl-

mıștır?

A) Beni yolda bırakmaz.

B) Arabayı parka bırakıyor.

C) Bu sorunu burada bırakın, büyütmeyin.*

D) Cüzdanını masada bırakmıș.

E) Çarșıya giderken çocuğu komșuya bıraktı.

6. Eserlerinde, gerçeğin üzerindeki perdeyi çekip 

bizi gün ıșığına çıkarıyordu.

 Bu cümledeki altı çizili sözde anlatılmak iste-

nen, așağıdakilerden hangisidir?

A) Okurlara mesaj vermek

B) Abartıdan uzak olmak

C) Eserini yalın bir dille yazmak

D) Olayları bütün açıklığıyla ortaya koymak*

E) Okura yol göstermek
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7. (I) Bu kentte ilk olarak, bana gülümseyerek bakan 

beyaz badanalı evlerle göz göze geldim. (II) Bütün 

damlar, yosun tutmuș oluklu kiremitlerle kaplıydı. 

(III) Balkon demirleri mavi renkteydi. (IV) Cam içle-

rinde rengârenk sardunyalar göze çarpıyordu. (V) 

Sokaklar daracıktı, arabam için güçlükle bir park 

yeri buldum. (VI) Sonra, kahvedeki masalardan bi-

rine oturup etrafımdaki insanlarla sohbet etmeye 

bașladım.

 Bu parçadaki numaralanmıș cümlelerden 

hangisinde, insana özgü nitelikler cansız bir 

varlığa aktarılmıștır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.

8. “Acı gülüșün, sert bakıșların, insanı sokan sözlerin 

beni üzüyor; duygularımın isyanına neden oluyor.”

 Bu cümlede, așağıdakilerden hangisine baș-

vurulmamıștır?

A) Deyimlerden yararlanma*

B) Kișileștirme

C) Benzetme

D) Somut duruma getirme

E) Duyular arası aktarma yapma

9. Așağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili 

sözcükler anlamca birbirine en yakındır?

A) Senin düșüncelerine değer veriyor, 

duygularını önemsiyorum.

B) Gördüğüm en etkileyici, en ilginç filmlerden 

biriydi.

C) Senin görüșlerini ciddiye almıyor, seninle 

eğleniyordu.

D) Her zaman dinlemeyi, insanları incelemeyi 

tercih eder.

E) Çok dengeli, tutarlı davranıșları vardı.*

10. Emin Barın, çok yönlü bir grafik sanatçısıydı. Sa-

nat ile zanaat uyușumunun kendi alanındaki seç-

kin örneklerinden biriydi. Ama benim için, her șey-

den önce bir yazı ustasıydı.

 Bu parçadaki altı çizili sözlerin anlamı, așağı-

dakilerden hangisinde sırasıyla verilmiștir?

A) hayal gücü - öğreticilik

B) yaratıcılık - ișçilik*

C) düșsellik - ustalık

D) kuralcılık - bilgi

E) duygu - hayal

11. “Olaylara duygusal yaklașan, insanları incit-

memeye çalıșan, ince tavırlarıyla beğeni top-

layan bir kișiliği vardır.” cümlesindeki kișinin 

özelliklerinin karșıtı, așağıdakilerden hangisi-

dir?

A) Duyarlı B) Kayıtsız* C) Nazik

D) Hassas E) Sempatik

12. “Toplantıda tanıștığı iș adamını arkadașı-

na gösterdi.” cümlesindeki “göstermek” söz-

cüğü, așağıdaki cümlelerden hangisinde bu 

cümledeki anlamıyla kullanılmıștır?

A) Sergiye koyacağı resimleri gösterdi.

B) Șiddetli yağıș etkisini bugün gösterdi.

C) Öğretmeni, sorunun kısa çözüm yolunu 

gösterdi.

D) Bu kıyafet seni farklı göstermiș.

E) Tartıșmayı çıkaran grubu polise gösterdi.*
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13. Așağıdaki cümlelerden hangisinde “İșine se-

nin kadar özen gösteren insan azdır.” cümle-

sindeki “kadar” sözcüğünün anlamıyla özdeș 

bir kullanım vardır?

A) Filmi de kitabı kadar etkileyiciydi. *

B) Öyle güzel anlattın ki görmüș kadar oldum.

C) Arkadașı gelene kadar siparișleri verdi.

D) Üç yașına kadar anneannesinin yanında kaldı.

E) Heyecandan sabaha kadar uyuyamadım.

14. Așağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizi-

li sözcük çıkarılırsa cümle ilk anlamına karșıt 

bir anlam kazanır?

A) Eserlerinde Asya’ya özgü otantik çağrıșımlar 

vardı.

B) Düșünme artık her șey yoluna giriyor.

C) Așı etkisini gösterince hasta iyi oldu.*

D) Sınavı kazanmak istiyordu ve sonunda 

kazandı.

E) Tatil için ilginç fikirleri vardı.

15. Așağıdaki cümlelerde geçen mecazlı kulla-

nımlardan hangisi, ayraç içinde verilen kav-

ramla örtüșmez?

A) Açlıktan boynu armut sapına dönmüștü. (Ab-

artma)

B) Sen o tilkiye fazla yüz veriyorsun. (İstiare)

C) Otobüsü kaçırdı, bileti yandı. (Benzetme)*

D) Mutfakta üç bıçak, üç kepçe çalıșıyor. (Ad 

Aktarması)

E) Bu sözleri duyduğumda yüzüm kızarır her za-

man. (Kinaye)

16. Așağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama 

yoktur?

A) Temmuz ayında yavru vatanın kuruluș yıl 

dönümü kutlanacak.

B) Akșam yemeğindeki ekșimsi tat hepimizin 

dikkatini çekti.*

C) Iğdır’da yetiștirilen beyaz altınlar yerini 

mısıra bıraktı.

D) Güneșin battığı sırada altın boynuzda olmayı 

hayal etmișimdir hep.

E) Türkiye, bacasız sanayi sektöründe dünya 

liginin yedincisiymiș.

17. Așağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarma-

sı (mecazımürsel) vardır?

A) Her gencin yanlıș hareketlerinden bir ders 

çıkarması gerekir.

B) Yașlı kadın, torununun elinden tutarak onu 

parka götürdü.

C) Tüm arkadașlarını özlediği için tatili yarıda 

kesti.

D) Șirketin sekreterine cepten ulașamayınca 

kalkıp șirkete geldi.*

E) Çok para harcıyor olması, babasının da dik-

katini çekti son günlerde.
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18.

 I. Uzun bir yolculuktan sonra duș almak onu 

rahatlattı.

 II. Brezilya’dan getirttiği kahveyi, ev halkı çok 

beğendi.

 III. Ambalajı olmayan yiyeceklerden uzak 

durmamız gerektiğini tembihledi.

 IV. Tekne gezisinin masrafını kredi kartıyla 

ödedi.

 V. Karșı dairedeki adam, ağır bir ses tonuyla 

çocuğunu azarlıyordu.

 Yukarıdaki numaralanmıș cümlelerin hangi-

sinde duyu aktarması vardır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.*

19. Așağıdaki dizelerin hangisinde somutlaștırma 

yapılmıștır?

A) Sanki arkamdan biri beni itti

 Bir çift yeșil göz gördüm

B) Seni arar yıllar yılı bu insan

 Bıkıp usanmadan buralarda

C) Dokudum yalnızlığın bu sıcak kumașını

 Sesime ayrılıklardan bir gömlek diktim*

D) Rüzgârla oturmușuz karșılıklı

 Așkımı anlatıyorum ona sessizce

E) Sen șarkı söylerken burada

 Ateșin aktığı ırmak geçti

20.

 I. Kılıcını sağa sola savuran acemi asker, 

arkadașını yaraladı.

 II. Havuzun kenarında ayağını așağıya doğru 

savuruyordu.

 III. Rüzgâr, kurumuș yaprakları bir oraya bir 

buraya savuruyordu.

 IV. Fırtınada bir o yana bir bu yana savrulan 

ağaçlar, ortadan ikiye ayrıldı.

 V. Paraları böyle savurmaya devam edersen 

ay sonunu getiremezsin.

 Yukarıdaki numaralanmıș cümlelerin hangi-

sinde “savurmak” sözcüğü mecaz anlamda 

kullanılmıștır?

A) I.  B) II. C) III. D) IV. E) V.*

CEVAP ANAHTARI

1 D 2 B 3 C 4 B 5 C

6 D 7 A 8 A 9 E 10 B

11 B 12 E 13 A 14 C 15 C

16 B 17 D 18 E 19 C 20 E
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TEST - 2TEST - 2 Türkçe | Deyimler ve Atasözleri
1. Așağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, bir 

eylemle birlikte deyimleșmiștir?

A) Her zaman yemeğini uslu uslu yerdi.

B) Terasta sessiz sakin oturuyor.

C) Azarı ișitince süklüm püklüm oturuyordu.

D) Son günlerde çok sıkı fıkı olmușlar.*

E) Saçma sapan dizilerle vaktimizi çalıyorlar.

2. Așağıdaki atasözlerin hangisinde mecazlı bir 

söyleyiș yoktur?

A) Dilin kemiği yok.

B) Sanat altın bileziktir.

C) Güvenme varlığa, düșersin darlığa.*

D) Ateș, düștüğü yeri yakar.

E) Ayağını yorganına göre uzat.

3. “Kurbağayı koltuğa oturtsan da o, yine çamura at-

lar.”

 Bu cümleyle öğütlenen așağıdaki atasözlerin-

den hangisinde vardır?

A) Eșeği dama çıkaran, yine kendi indirir.

B) Altın yere düșmeyle pul olmaz.

C) Eșeğe altın semer vursalar, eșek yine 

eșektir.*

D) Cefayı çekmeyen, sefanın kıymetini bilmez.

E) Bülbülü altın kafese koymușlar “Ah vatanım!” 

demiș.

4.

 I. Tekkeyi bekleyen, çorbayı içer.

 II. Kaza geliyorum demez.

 III. İșten artmaz, dișten artar.

 IV. Hatır için çiğ tavuk yenir.

 Așağıdaki kavramlardan hangisi yukarıdaki 

atasözlerinden birinin karșılığı değildir?

A) Özveri B) Sadakat* C) Önlem

D) Tasarruf E) Sabır

5. Așağıdaki atasözlerinden hangisinin açıkla-

ması yanlıștır?

A) Eșek çamura çökerse sahibinden gayretlisi 

olmaz: İnsan zor durumda kalırsa kimseden 

yardım beklemez.*

B) Eșek, kulağı kesilmekle küheylan olmaz: 

Bilgisiz, görgüsüz insanlar görünüșlerini 

değiștirerek saygınlık kazanmaz.

C) Eșek küçüktür ama dokuz deveyi güder: Dıș 

görünüș aldatıcıdır. Her iri cüsseli olan akıllı 

değildir.

D) Eșeğe cilve yap demișler, çifte atmıș: Kaba 

görgüsüz insanların davranıșları kaba ve in-

citici olur.

E) Eșeğin ölümü köpeğe düğündür: Bazen 

birinin uğradığı bir yıkım, bașkalarına çıkar 

sağlar.




