
01

5. Sınıf
Türkçe

SÖZCÜK VE SÖZ GRUPLARINDA ANLAM - I
(Gerçek, Mecaz ve Terim Anlam)

1. Bir sözcüğün akla gelen ilk anlamına "temel anlam" denir. Gerçek anlamından uzaklaşarak ka-
zandığı anlama da "mecaz anlam" denir.

 Buna göre, "uçmak" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

A) En sevdiği arkadaşı köye gelince sevinçten uçtu.
B) Yeni yapılan uçak, gözle görülemeyecek kadar yüksekten uçtu.
C) Birden açılan pencereden giren rüzgârla kağıdım uçtu.
D) Yavru kartal, annesinin peşinden süzülerek uçtu.
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 Aşağıda anlamı verilen terimlerden hangisi bulmacada kullanılmamıştır?

A) Dünya’nın uydusu
B) 1000 kilogramlık ağırlık birimi
C) Müzikte sesleri veren işaret
D) Yıldız etrafında dolanan gök cismi

3. "Renk" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Son günlerde işin rengi ortaya çıktı.
B) Renk seçiminde çok başarılıdır.
C) Bu elbisenin rengi sana hiç gitmemiş.
D) Binanın rengine karar veremediler.

4. "Bakmak" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisin-
de diğerlerinden farklı bir anlamda kullanıl-
mıştır?

A) Herkes bisiklet süren ayıya şaşkınlıkla bakı-
yordu.

B) Ödevlerimizi yaptıktan sonra biraz televizyo-
na baktık.

C) Dolu olup olmadığını anlamak için kutunun 
içine baktık.

D) Annem gelene kadar küçük kardeşimize biz 
baktık.
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5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "koşu" söz-
cüğü  "mücadele" anlamında kullanılmıştır?

A) Bir aydır yaptığım sabah koşusu sayesinde 
kendimi zinde hissediyorum.

B) "Yumurta taşıma"dan sonra "koşu" yarışma-
sı yapacağız.

C) Bu hayat koşusunda her zaman azimli olmak 
gerekir.

D) Panayırdaki en zevkli etkinlik, dünkü at ko-
şusuydu. 

6. "Almak" sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde 
"bürümek, sarmak, kaplamak" anlamında kul-
lanılmıştır?

A) Son sınavından çok yüksek bir not almış.
B) Burayı kötü bir koku aldı, gidelim.
C) Elimdeki kumandayı izin istemeden aldı.
D) Evi, emekli bir memur aldı.

7. 
Oyunun ikinci perdesinde oyuncular rollerini 
değiştirdiler.
Bu cümlede "perde" sözcüğü, tiyatro sana-
tına ait bir kavram olarak kullanıldığı için te-
rim anlamlıdır.

 

 Bu bilgiden hareketle aşağıdakilerin hangi-
sinde "isim" sözcüğü terim anlamda kullanıl-
mıştır?

A) Kedimizin dün doğan yavrularına isim bulma 
telaşına düştük.

B) Kitabın ismi öyle ilginçti ki, konusunu merak 
ettim.

C) Öğretmenimiz, yazılıda özel isimlerin cins 
isimlerden ayrılan özelliklerini sormuştu.

D) Sokağın ismini bilmediğimiz için evi bir türlü 
bulamadık.

8. 1. Yolumuz taşlık bir araziden geçiyor.
 2. İpliği, iğne deliğinden hemen geçirdi.
 3. Fırat Nehri, birçok şehrin içinden geçer.
 4. Bu hastalık bana ondan geçti sanırım.

 "Geçmek" sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin 
hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

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

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "soğuk" 
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Soğuklar işimizi yapmamızı engelliyordu.
B) Soğuk bir şeyler içince kendimize geldik.
C) Elleri hem soğuk hem de mosmordu.
D) Soğuk tavırlarıyla herkesi üzdü.

10. "Bağlı" sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çevresinde ailesine bağlı biri olarak tanınır.
B) Direğe bağlı köpeği görünce çok üzüldüm.
C) İskeleye bağlı sandallar beşik gibi sallanıyor.
D) Ağaca bağlı duran salıncağa kedi yerleşmiş.

11. "Geçirmek" sözcüğü, aşağıdakilerin hangi-
sinde "yaşamak" anlamında kullanılmıştır?

A) Yaşlı annesini sırtına alıp karşıya geçirdi.
B) Çocuklarına bir türlü söz geçiremiyordu.
C) Orada hep birlikte ne güzel günler geçirdik.
D) Tuttuğu notu sonradan temize geçirdi.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim an-
lamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Arabayı daha yeni yıkamıştık.
B) Üçgenler konusunu sanırım anlamadım.
C) Hiçbir zaman kimseyi kırmazdı.
D) Böyle tatlı bir elma daha önce yememiştim.

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz an-
lamlı bir sözcük yoktur?

A) Ocaktaki sıcak tencereyi bezle tutabildim.
B) Yüzündeki tatlı gülümsemeyi unutamam.
C) Ona dünkü toplantıda sert sözler söylemiş.
D) Kuru, zevksiz, sıradan bir hayatı vardı.
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1.	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 "eli çabuk"	 deyimi-
nin	zıt	(karşıt)	anlamlısıdır?

A) Eli ağır  B) Eli geniş
C) Eli bol  D) Eli açık

2. 

bulmak

 Yukarıdaki lokomotife "bulmak" sözcüğünün zıt 
anlamlısının yazılı olduğu vagon takılacaktır.

	 Buna	göre	hangi	vagon	lokomotife	takılmalı-
dır?

kaybetmek

aramak

bulmamak

araştırmakD)C)

B)A)

3. "Kitaptaki şiirleri defterine yaz."	 cümlesindeki	
"yaz"	sözcüğünün	sesteşi	(eş	seslisi)	aşağı-
dakilerin	hangisinde	vardır?

A) Bu duygulu mektubu o yazmış.
B) Onu yaz, bunu yaz demekten bıktım.
C) Siparişleri yaz ve hiçbirini unutma.
D) Geçen yaz, tatilde Kuşadası’ndaydım.

4.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	zıt	anlamlı	
sözcükler	aynı	cümlede	kullanılmıştır?

A) Herkese saygılı, sevecen bir insandı.
B) Küçücük evlerinde iyi kötü yaşıyorlardı.
C) Bizimkiler tatil için Ayvalık'a gidecek.
D) Semtimizde pazar, çarşamba günü kurulur.

5.	 Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	zıt	anlamlı	
sözcükler	bir	arada	kullanılmıştır?

A) Sabahtan öğleye kadar onu bekledik.
B) Defterin ilk sayfasını boş bıraktı.
C) Kış gelince yazın değerini anlarız.
D) Yalan yanlış sözlerle onu üzmüş.

6.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 karşıt	 an-
lamlı	sözcükler	bir	arada	kullanılmamıştır?

A) Bu evde acı tatlı birçok hatıramız oldu.
B) Tahtalar uzunlu kısalı gruplara ayrılmıştı.
C) Kutu aşağı yukarı otuz kilo vardı.
D) Yerli yersiz konuşmalarıyla başımızı ağrıttı.

7. "Minik kedi kaygılı gözlerle etrafına bakıyordu." 
cümlesindeki	altı	çizili	sözcüğün	yerine	han-
gisi	getirilirse	cümlenin	anlamı	değişmez?

A) endişeli  B) sevinçli
C) öfkeli  D) umutsuz

SÖZCÜK ve SÖZ GRUPLARINDA ANLAM - II
(Eş Anlam, Zıt Anlam, Eş Seslilik)
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8. ▲ soluk - nefes
 ■ delil - kanıt
 ● tanık - avukat
 ★ sokak - cadde

	 Yukarıdaki	 sözcük	 çiftlerinden	 hangileri	 eş	
anlamlı	değildir?

A) ▲ ve ■  B) ▲ ve ★
C) ■ ve ●  D) ● ve ★

9. “Ara sokaklarda ağır adımlarla ilerliyorlardı.” 
cümlesindeki	 altı	 çizili	 sözcüğün	 cümleye	
kattığı	 anlamın	karşıtı	 aşağıdakilerin	hangi-
sinde	vardır?

A) Koca gövdesiyle merdivenleri hızlı bir şekil-
de çıktı.

B) Adam çok yavaş konuşuyordu.
C) Yerdeki büyük paketleri o taşıyacakmış.
D) Bugün kendimi çok hafif hissediyorum.

10.	 Aşağıdaki	 cümlelerin	 hangisinde	 altı	 çizili	
sözcüğün	eş	seslisi	yoktur?

A) Elimde gülleri görünce tatlı tatlı güldü.
B) Kardeşin bir mektup yazmış sana.
C) Düşlerimizde güzel bir gelecek büyüttük.
D) Masanın gözüne de mutlaka bak.

11. "Ağacın üzerinde kalan kediyi görünce birden-
bire durdu." cümlesindeki	altı	çizili	sözcüğün	
yerine	 aşağıdakilerden	 hangisi	 getirilirse	
cümlenin	anlamında	bir	değişiklik	olmaz?

A) korkusuzca B) aniden
C) sevgiyle D) yavaşça

12. 

tabiat

fayda

delil

vatan

	 Aşağıdakilerden	 hangisi	 çiçeğin	 üzerinde	
yazılı	 sözcüklerden	 herhangi	 birinin	 eş	 an-
lamlısı	değildir?

A) yarar  B) yurt
C) sonuç  D) doğa

13. "Tuhaf davranışları salondaki herkesi şaşırttı." 
cümlesinde	altı	çizili	sözcüğün	yerine	aşağı-
dakilerden	hangisi	yazılırsa	cümlenin	anlamı	
değişmez?

A) 
Garip

 B) 
Hoş

C) 
Karmaşık

 D) 
Sınırlı

14. "Şahıs - çaba - kabiliyet - yaşlı - gayret - kişi - 
yetenek"	 sözcüklerinden	 eş	 anlamlı	 olanlar	
eşleştirildiğinde	hangisi	dışta	kalır?

A) şahıs  B) çaba
C) yetenek D) yaşlı
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