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KELİMEDE VE KELİME GRUPLARINDA ANLAM - I

3. Dünyanın herhangi bir yerinde herkesin yenilebile-
                1
 bileceği bir yer mutlaka vardır. Kimilerini yenilgi 
 yıkar; kimileriyse zaferle küçülür, bayağılaşır. Büyük-
   2                3
 lük hem yenilgiyi hem de zaferi kabullenebilen kişiler-
              4
 de görülür.

	 Metindeki	 numaralanmış	 kelimelerden	 hangileri	
mecaz	anlamlıdır?

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

4. (1) Mustafa Kemal Paşa, Çankaya denilen bir tepe-
nin yamacında bir bağ evinde oturuyor. (2) Burası 
şehre bir saat uzaklıkta. (3) Oldukça bakımsız ve dü-
zensiz bir kır yolundan herhangi bir araba büyük zor-
lukla sizi bu köşkün bir kenarına kadar getirebiliyor. 
(4) Fakat geçtiğiniz yerler o kadar bağlık bahçelik ki 
yolun kötülüğünden çekilen rahatsızlığı hiç hissetmi-
yorsunuz.

	 Metnin	 numaralanmış	 hangi	 cümlelerindeki	 altı	
çizili	kelimeler	gerçek	anlamının	dışında	kullanıl-
mıştır?

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

1. 
Gerçek anlam, bir kelimenin aklımıza ilk gelen anlamıdır. Kelimelerin, sözlükte yer alan 
ilk anlamları da gerçek anlamlarıdır. Bu yüzden gerçek anlama sözlük anlamı da denir.

Elindeki boş kutuları bırak da bana yardım et lütfen. 

Çay demini iyi almasına rağmen biraz soğuktu.

Bu işin kokusu er ya da geç ortaya çıkar bence.

Testerenin keskin dişleri parmaklarına zarar vermiş.

	 Açıklamaya	göre	hangi	kutudaki	altı	çizili	sözcük	gerçek	anlamıyla	kullanılmamıştır?

A) Yeşil B) Sarı C) Mavi  D) Kırmızı

2. 
Terim anlamlı sözcükler; bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir 
kavramı karşılayan sözcüklerdir. Bir sözcük birçok dalda terim anlamda kullanılabilir.

Aşağıda "kök" sözcüğünün terim anlamda kullanıldığı bazı cümleler verilmiştir:
✰ Bir sözcüğün aldığı bütün ekler atıldıktan sonra geride kalan anlamlı en küçük parçasına kök denir. 
✰ Yirmi beş sayısı kök dışına beş olarak çıkar. 
✰ Bir bitkiyi toprağa bağlayan ve besleyen temel kısım kökleridir. 

	 Buna	göre	"kök"	sözcüğü	bu	cümlelerde	sırasıyla	hangi	alanlara	ait	bir	terim	olarak	kullanılmıştır?

A) Dil bilgisi - fen bilimleri - matematik 
B) Matematik - dil bilgisi - fen bilimleri 
C) Dil bilgisi - matematik - fen bilimleri 
D) Fen bilimleri - matematik - dil bilgisi
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5.	 Aşağıdaki	cümlelerde	altı	çizili	kelimelerden	han-
gisi	gerçek	anlamıyla	kullanılmamıştır?

A) Bu soğuk günde nehrin karşı kıyısına yüzerek ge-
çecektik.

B) Gölün ortasında bir kayık mahsur kaldı.
C) Babam ileri görüşlü bir komutandı.
D) Annem önde, biz onun arkasında yürüyorduk.

6. 1.  Bazı geceler öyle bir sessizlik çöküyor ki korku-
yorum.

 2. Köye günlerce kar yağdı, evin tavanı çöktü.
 3. Kitaplığın rafları kalın kitapları taşıyamadı, çöktü.
 4. Hastalıktan yanakları çökmüştü.

	 Yukarıda	 numaralanmış	 cümlelerin	 hangilerinde	
"çökmek"	kelimesi	aynı	anlamda	kullanılmıştır?

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

7.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 terim	 anlamlı	
kelime yoktur?

A) Türkiye'nin yerini haritada gösteremedi.
B) Lirik şiir türündeki yeni kitabı okuyucunun ilgisini 

çekti.
C) Öğretmenimiz yazılıda kelimelerin köklerini bul-

mamızı istedi.
D) Tarih kitaplarını okumak bizi biraz yormuştu.

8.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	mecaz	 anlamlı	
bir	kelime	kullanılmıştır?

A) Yeni aldığımız koltuklar çok rahat.
B) Bu aralar çok doluyum, haftaya görüşelim.
C) Bu kitap şimdiye kadar okuduklarımdan farklıydı.
D) Eve geç kalmadan, tam zamanında vardım.

9. 
Arkadaşlar, proje için son beş gün. Tes-
lim etmezsek başvuru paramız yanacak.

Metin

Ben Sıla’nın fikrinin mükemmel olduğu-
nu düşünüyorum. Neden onu sunmaya-
lım?

Adem

Sıla’nın fikrine bir türlü ısınamadım 
ama başka bir yolumuz da yok gibi. 

Nihat

Ben açık sözlü olacağım: Yapabilece-
ğimizi düşünmüyorum.

Tuncay

	 Yukarıdaki	öğrencilerden	hangisi	konuşmasında	mecaz	anlamlı	bir	sözcük	kullanmamıştır?

A) Metin B) Tuncay C) Adem D) Nihat

10. Okul sitesi

www.bizimmahalleortaokulu.k12.tr

Bakan

Bakanlık

Birimler

Sınavlar

Hizmetler

Bağlantılar

İletişim

T.C.	MİLLÎ	EĞİTİM	BAKANLIĞI
Bizim	Mahalle	Ortaokulu

Nazlı: Uzay Araştırmaları Kurumunda meteor yağmurlarını gözlemliyor.

Hülya: Özel bir şirketin proje bölümünün yöneticiliğini yapıyor.

Salim: Şehir Hastanesinde yararlı bakteriler üzerine çalışmalar yürütüyor.

Alper: Kemanından çıkan melodilerle konserlerine gelenleri büyülemeye devam 
ediyor.  

Mezunlarımız	ne	iş	yapıyor?

	 Okulun	mezunlarından	hangisinin	tanıtımında	terim	anlamlı	bir	kelime	kullanılmamıştır?
A) Nazlı B) Hülya C) Salim D) Alper
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3.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 altı	 çizili	 keli-
meler	aynı	anlamdadır?

A) Ona böyle dayatarak bir iş yaptıramazsınız, zor-
larsanız daha çok tepki gösterir.

B) Onu geçen yıl tanıdım, çok iyi bir insan olduğunu 
hemen fark ettim.

C) İkide bir kusurlarımı bulur, hepsini hemen anne-
me yetiştirir.

D) Sizin seçimlerinizi destekleriz ama biz de düşün-
celerimizi söyleriz.

4. "Doğru"	kelimesi	aşağıdakilerin	hangisinde	"Top-
lantı boyunca gözüm hep duvarda eğri duran tablo-
daydı."	cümlesindeki	altı	çizili	sözün	karşıtı	olarak	
kullanılmıştır?

A) Söylediği hiçbir şey doğru değil ki nasıl güvenilir 
ona!

B) Askerler doğru bir hizada dizilip yürümeye başla-
dı.

C) Koltukları duvara doğru sürüp odanın ortasını aç-
tı.

D) Doğru yoldan gittiğimize dair şüphelerimiz vardı.

5. 
• Çalışmaları aksatan adam sürekli maze-

ret üretiyordu.
• Yapacağı sunum için etkileyici bir konuş-

ma hazırladı.
• "Bu konu bir daha gündeme gelmesin!" 

diye çıkıştı.
• Evimizde akşam yemekleri daima aynı 

saatte yenmiştir.

	 Aşağıdaki	 kelimelerden	 hangisi	 bu	 cümlelerde	
altı	çizili	sözlerden	herhangi	birinin	yerine	kulla-
nılamaz?

A) süslü  B) hep
C) artık  D) bahane

Dört yaşındasınız ve size bir çikolata veriliyor. Ancak çikolatayı hemen yemez de beklerseniz daha büyük bir 
çikolata kazanacağınız söyleniyor. Ne yapardınız? Daha büyük bir çikolata için bekler miydiniz yoksa "Küçük 
de olsa tadını çıkarırım." deyip yer miydiniz? Çok basit gibi görünse de bilim insanları bir çocuğun böyle bir 
durumda sergileyeceği davranışın, yaşamının geri kalanında başarılı olup olmayacağı hakkında çok önemli 
ipuçları verdiğini söylüyor.

 1	ve	2.	soruları	yukarıdaki	metne	göre	cevaplayınız.

1.	 Metinde	geçen	"ipucu vermek"	ifadesiyle	anlatılmak	istenen	aşağıdakilerden	hangisidir?

A) Bir soruna kalıcı bir çözüm üretmek çeşitli fikirler sunmak 
B) Karar vermeye yardımcı olmak 
C) Aranılan gerçeğe ulaştırabilecek, onu bulmaya yarayan bilgi vermek
D) Kişinin doğru tercihler yapmasını sağlamak 

2.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	"büyük"	sözcüğü	metindeki	anlamıyla	kullanılmıştır?

A) Büyüklerin hayata bakış açısını en çok zaman etkiliyor.
B) Yine büyük konuştun, bakalım ne yapacaksın şimdi.
C) Yaptığı iyilikleri dile getirmemesi büyük adam olduğunu gösteriyor.
D) Bu güzel papatya demetini bozmadan büyük bir vazoya koymalısın.
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6. – Kitapçılarda eski bir ansiklopedi arıyordun, bula-
bildin mi?

 – Buldum, hem de hiç akla gelmeyecek, sokak ara-
sında bir dükkânda.

	 Bu	diyalogdaki	altı	çizili	kelimeler	arasındaki	an-
lam	 ilişkisi,	 aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisindeki	
altı	çizili	kelimeler	arasında	vardır?

A) Konuşmacıya birçok soru sorduk ve o, hepsini tek 
tek, sabırla cevapladı.

B) Gençleri etrafına toplayan ihtiyar: "Yaşlılara say-
gılı olmak gerek." dedi.

C) Bol bol meyve, sebze yemeliyiz, yağlı yemekleri 
ise olabildiğince azaltmalıyız.

D) "Bu kaç lira?" diye soran adam, fiyatı duyunca 
oradan kaçtı.

7. 
• Aylardır ikna edemediğiniz adam, her nasılsa 

fikrini değiştirmiş.
• Babamın söylediğini öyle ya da böyle yapaca-

ğız, en iyisi zaman kaybetmemek.
• Sunduğumuz öneri bir ihtimal reddedilebilir, 

buna hazırlıklı olmalıyız.
• Konuyu eğip bükmeden anlatınca ne olup bit-

tiğini anladık.

	 Aşağıdakilerden	hangisi	tahtadaki	cümlelerde	altı	
çizili	sözlerden	hiçbirinin	yerine	kullanılamaz?

A) olur olmaz B) olduğu gibi
C) nasıl olduysa D) nasıl olsa

8. Mutlu insan "Neden olmasın?", mutsuz insan ise 
"Çok zor!" der.

	 Bu	cümlelerde	altı	çizili	kelimeler	arasındaki	an-
lam	ilişkisi	aşağıdakilerin	hangisinde	vardır?

A) Bence güzellik de çirkinlik de insana kalbinden 
yansır.

B) Okuyacağım kitapları, kalın veya ince diye ayır-
mam.

C) Bizimle geziye gelir veya gelmez, kendi bileceği 
iş.

D) "Gelen gideni aratır." derler, şimdi tam da öyle ol-
du.

9. Teknolojinin hayatımıza getirdiği bu tür sorunlar, bir-
likte yaşarken karşılaştığımız ve çözmekte zorlandı-
ğımız sorunlarımızın da tuzu biberi olmuştur.

	 Bu	cümledeki	altı	çizili	sözün	cümleye	kattığı	an-
lama	 yakın	 bir	 anlam	 aşağıdakilerin	 hangisinde	
vardır?

A) Bu çağda, yeniliklere kapalı kalmak toplumu geri-
letir.

B) Babamın birkaç ay süren rahatsızlığı, maddi sı-
kıntılarımızı artırmıştı.

C) Daha iyi bir iş bulmak için dil eğitimi almaya baş-
lamış.

D) Yaşadıklarının üstesinden gelmek için dostlarının 
desteğine ihtiyacı vardı.

10.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 karşıt	 (zıt)	 an-
lamlı	kelimeler	bir	arada kullanılmamıştır?

A) Dışarısı çok soğuktu, ellerimi sıcak suyla yıkayın-
ca ısındım.

B) Kalın hırkasının altına ince bir gömlek giymişti.
C) Önce ellerini yıkadı, sonra hemen masaya oturdu.
D) Acılı yemeklerdense acısızları tercih ederim.

11. 
Yakın anlamlı kelimeler, yazılışı ve okunuşu farklı olan, anlamdaş gibi gö-
ründüğü hâlde birbirinin yerini tamamen tutamayan, yani aralarında anlam 
ayrıntısı bulunan kelimelerdir.

O kadar yol geldin, hiç değilse yarım saat soluklansaydın burada.
	 Açıklamaya	göre	bu	cümlede	geçen	"hiç değilse"	sözüyle	aşağıdakilerden	hangisi	yakın	anlamlıdır?

A) çok çok  B) en azından 

C) birdenbire  D) her zaman




