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6. Sınıf
Türkçe

KELİMEDE VE KELİME GRUPLARINDA ANLAM - I
(Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam)

1. "Ağız" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Tünelin ağzına ulaşmak uzun sürecekti.
B) Dilekçe resmî bir ağızla yazılır.
C) Ağzındaki yaralar yüzünden yemek yemekte zor-

lanıyordu.
D) Şişeyi ağzına kadar doldurmuş hatta taşırmıştı.

2. Karşılaştırma; derdini anlatmak isteyenlerin, öteden 
beri başvurdukları eski ve başarılı bir yöntemdir. Ba-
zen öyle durumlar olur ki, anlama ulaşmak için karışık 
yollardan geçmek gerekir. Hâlbuki karşılaştırma, etkili 
ve kestirme bir yol sunar bize.

 Bu metindeki altı çizili kelimelerden hangileri   
mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) karşılaştırma – ulaşmak
B) ulaşmak – yol
C) yöntem – yol
D) eski – yöntem

3. "Köprü" kelimesi aşağıdaki cümlelerden hangisin-
de terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Beden eğitimi dersinde öğrenciler köprü kurdu.
B) Köprüde karşılaşan inatçı keçiler gibiydik.
C) İnsanlar köprü kuracakları yerde, duvar ördükleri 

için yalnız kalırlar.
D) Bu tarihî köprü kasabanın sembolü gibiydi.

4. "Dört"  kelimesi  aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
sayı anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çocuklar bahçe işlerine dört elle sarıldılar.
B) Dört tekerlekli taşıtlar, iki tekerleklilerden daha 

güvenlidir.
C) Köye, dayımın yanına gitmeyi dört gözle bekliyo-

rum.
D) İki gencin yaptığı çalışma, gerçekten dört dörtlük 

olmuş.

5. "Uzamak" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) İyi beslenmesi boyunun uzamasında etkili oldu.
B) Selin, saçlarının hemen uzamasını istiyordu.
C) Gitar çalabilmek için tırnaklarını uzatıyordu.
D) Bu işinde ne uzar ne de kısalırsın.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "görmek" keli-
mesi "Bir şeylerin ters gittiğini gördüm." cümlesin-
deki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Artık yeteneklerini geliştirdiğini göreceksin. 
B) Yakında eski arkadaşlarımı göreceğim.
C) Ninem çok zor günler görmüş.
D) "Sende kendi gençliğimi görüyorum." der babam.



6. Sınıf / TürkçeKELİMEDE VE KELİME GRUPLARINDA ANLAM - I
(Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam) 01

7. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına "gerçek 
anlam" denir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı 
çizili kelime gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Süslü sözlerle beni kandıramazsın.
B) Hepimiz onun renkli sohbetine hayrandık.
C) Evimiz gürültülü bir cadde üzerindeydi.
D) Koyu bir taraftar olduğunu herkes biliyordu.

8. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir konuy-
la ilgili özel ve belirli bir kavramı olan sözcükler 
"terim anlam" ifade eder.

 Buna göre aşağıdaki kelimelerden hangisi "terim 
anlam" ifade etmez?

A) Ekvator  B) Hayal
C) Tuval  D) Penaltı

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı 
bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Yeni aldığı romanı büyük bir iştahla okuyor.
B) Ev sahibi bize çok sıcak davrandı.
C) Boş gözlerle etrafına bakınıyordu.
D) Hepimiz onu çok özlemiştik.

10. "Yanmak" kelimesi aşağıdakilerin hangisinde "ge-
çersiz olmak" anlamında kullanılmıştır?

A) Akşam olunca lambalar yandı.
B) Koskoca bir orman yandı.
C) Treni kaçırınca biletler yandı.
D) Sıcak çayı içince dili yandı.

11. Aşa ğı da ki al tı çi zi li kelime ler den han gi si bir te rim 
de ğil dir?

A) On iki dev adam, iz le yen le re unu tul maz bir gün 
ya şat tı.

B) No ta sı nı bil me di ği için bu şar kı yı ça la mı yor du.
C) Son dö nem de ki şi ir le ri nin hep si he ce öl çü sü ile 

ya zıl mış.
D) Oyun cu, ra ki bi ni dü şü rün ce ha kem pe nal tı nok ta

sı nı gös ter di.

12. "Soğuk tavırlı, sert bakışlı, ters bir adamdı."

 Bu cümlede altı çizili kelimeler hangi anlamda 
kullanılmıştır?

A) Gerçek  B) Mecaz
C) Yan  D) Terim

13. "Süzmek" kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisi-
de "inceleyerek bakmak" anlamında kullanılmıştır?

A) Yanımda duran adamı uzun süre süzdü.
B) Sirkenin tortusunu süzüp biraz bekledi.
C) Ispanakları yıkayıp suyunu süzdü.
D) Yoğurdu önce kaymağından ayırdı, sonra süzdü.

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "perde" keli-
mesi terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Bir anda gözüme perde iniverdi.
B) Annem yıkadığı perdeleri asıyordu.
C) Oyuncular ikinci perde için hazırdılar.
D) Olayın perde arkasını bilen yoktu.
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KELİMEDE VE KELİME GRUPLARINDA ANLAM - II
(Eş Anlamlı (Anlamdaş), Zıt (Karşıt) Anlamlı, Eş Sesli (Sesteş) Kelimeler)

2. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı 
yoktur?

A) Cevap  B) Besin
C) Ak  D) Uyku

3. "Çok eski zamanlarda, uzak bir ülkede güzeller güzeli 
bir prenses yaşarmış."

 Bu cümlede aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt 
anlamlısı yoktur?

A) Prens  B) Az
C) Yeni  D) Yakın

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) 
kelime yoktur?

A) Bu şehir düşlerimdekinden çok daha güzel.
B) İlk kez tiyatroya gidecektim.
C) Bu hâlini görünce içim sızladı.
D) Al bayrağımız daima göklerde dalgalanacak.

5. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı 
bir anlam ilişkisi vardır?

A) Eğri  Doğru B) Anı  Hatıra
C) Güç  Kuvvet D) Hasret  Özlem

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı keli-
meler bir arada kullanılmamıştır?

A) Üretimin az olduğu bu ülkede tüketim fazlaydı.
B) En yüksek kata çıktığımızda bütün binalar alçakta 

kalmıştı.
C) Bu kadar artısının yanında küçük eksikleri de gör-

meyiver.
D) Pazarda pahalı ve ucuz ürünleri bir arada görebil-

dik.

7. "İhtiyar, karanlık sokağın başında misafirlerini bekli
      I     II               III           IV

 yordu."

 Bu cümledeki numaralanmış kelimelerden hangi-
sinin zıt anlamlısı yoktur?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) 
kelime kullanılmamıştır?

A) Kır çiçekleri dağları bezemişti.
B) Uzun zaman sonra karşılaştık.
C) Ocakta unuttuğu yemek taştı.
D) Hırkasındaki iplikleri tek tek yoldu.

1. Kelime Zıt anlamlısı Eş anlamlısı

İhtiyar Genç

Kolay Basit

Beyaz Kara

 Bu tabloda sembollerle gösterilen yerlere yazılması gereken kelimeler aşağıdakilerin hangisinde doğru veril-
miştir?

A) Olgun Zor Ak
B) Yorgun Güç Kırmızı
C) Yaşlı Zor Siyah
D) Dinç Kara Basit
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10. I. Gülünç – Komik
 II. Davet – Etkinlik
 III. Neşe – Keder
 IV. Ayakkabı – Pabuç

 Yukarıdaki kelime gruplarından hangi ikisi arasın-
da eş anlamlılık vardır?

A) I. ve II.  B) II. ve III.
C) I. ve IV.  D) III. ve IV.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı keli-
meler bir arada kullanılmamıştır?

A) Aşağı yukarı iki saatlik yolumuz kaldı.
B) Onu baştan aşağı süzdü.
C) Er geç tüm gerçekler ortaya çıkar.
D) Neler olacağını az çok kestiyordum.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde "güç" kelimesi 
"zor" anlamında kullanılmıştır?

A) Ne kadar güç olursa olsun üstesinden geleceğiz.
B) Tüm rakiplerinden daha güçlüydü.
C) Gücünü sevdiklerinden alırdı.
D) Makineler insan gücünü ikinci plana attı.

13. "Delikanlı ince bir davranışla yerini yaşlı kadına ver-
di." cümlesindeki "ince" kelimesinin cümleye kat-
tığı anlamın karşıtı aşağıdakilerin hangisinde kul-
lanılmıştır?

A) Getirdiği kablo, istediğimizden daha kalın olduğu 
için bir işe yaramamıştı.

B) Ninem bize hep, kaba insanlarla arkadaşlık kur-
mamamızı öğütlerdi.

C) Oldukça uzun ve yorucu bir seyahatten sonra ni-
hayet köye vardık.

D) Ablam öyle iyi bakıyordu ki kedicik kısa sürede 
şişmanlamıştı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) 
bir kelime yoktur?

A) Sabahtan beri seni burada bekliyorum.
B) Gemi birazdan karaya yanaşacak.
C) Bu yaz için henüz plan yapmadık.
D) El ele verirsek çözemeyeceğimiz hiçbir şey yok.

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili keli-
menin eş anlamlısı yoktur?

A) Bu armağan, küçük kızı çok mutlu etti.
B) Tez vakitte işleri yoluna koymalıyız.
C) Bu yıl liseye başlayacağım.
D) Öğle arasında yanına uğrayacağım.
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 Bu bulmacada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A) "Süratli" kelimesinin eş anlamlısı B) "İkaz" kelimesinin eş anlamlısı

C) "Yakın" kelimesinin zıt anlamlısı D) "Seyrek" kelimesinin zıt anlamlısı




