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Sözcükte Anlam - 3 (Çok Anlamlılık)

1. Güngörmüş ve saygıdeğer olduğu her hâlinden belli bir 
teyzeydi ev sahibesi. 

 Bu cümledeki altı çizili sözcüğün anlamı aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Günümüzde özveri sahibi insanlar iyice azaldı maale-
sef.

B) Birçok hayat deneyimi bulunan kimseler ön yargılı ol-
mazlar.

C) O, hürmeti ve takdiri hak eden davranışlar sergiliyor. 
D) Alçak gönüllü, iyi niyetli ve çalışkan biriyle çalışmak 

istiyoruz.

2. Çay demlemek beceri ister. Demi, kararında koymak ge-
rekir. Açık olursa tadı olmaz çayın, koyu olursa da acı 
olur. Makbul olan çay, demi dibine çökmüş, iyice dinlen-
miş ve ağzı yakmayan çaydır.

 Aşağıdakilerden hangisi, bu parçadaki altı çizili söz-
cüklerden herhangi birinin anlamı değildir?

A) Tortu dibe inmek
B) Gizliliği olmayan, olduğu gibi görünen
C) Tam ölçüsünde, ne az ne çok
D) Bazı yiyecek ve içecekleri, tadını artırmak için bir süre 

bekletmek

3. Okulumuzun bahçesinde erik, incir ve ayva ağaçları var-
dır. Okulların açıldığı günlerde mor incirler kocaman olur. 
Nezih Bey onları birinci sınıfa başlayan yumurcaklara ik-
ram eder. O, okulumuzun biricik bahçıvanıdır. O geldikten 
sonra bahçemiz bir başka olmuş hatta sınıflarımız da. Bi-
rinci sınıftayken teneffüslerde ara sıra bahçıvan amcaya 
rastlardım. Bana, okuma bayramına ne kadar kaldı, der-
di. Yakında okuyacağız, derdim sevinerek.

 Aşağıdakilerden hangisinde bu parçadaki altı çizili 
sözcüklerden herhangi birinin anlamı verilmemiştir?

A) Yeterli bilgi ve deneyime sahip olmayan
B) Özel olarak kutlanan gün 
C) Eşi, benzeri olmayan ve çok sevilen 
D) Yaramaz küçük çocuk

4.                                       I           
 Çocukların toplanma mekânı olan tepede gece vakti ka-

ranlık işler çeviren adamlar dolaşıyordu. Tuhaf bir şeyler 
olduğu kesindi. Kesin olan bir şey daha vardı: Adamların 
buradaki işi henüz bitmemişti.  

                                       II     
 Bugün her gün olduğundan daha yorgun görünüyordu. Göz-

lerinde karanlık bir ifade vardı, umutsuzlukla öfke karışımı 
bir şey. Umutsuzluk mu, öfke mi, endişe mi? Aslında nasıl 
bir ruh hâli içinde olduğunu tam olarak anlayamamıştık. 

 “Karanlık” sözcüğü numaralanmış metinlerde hangi 
anlamlarda kullanılmıştır?

I II
A) Üzüntü, sıkıntı, peri-

şanlık
Kendisinden şüphe 
edilen 

B) Işık olmama durumu Karışık 

C) Ne olacağı, sonu belli 
olmayan

Işıksız

D) Yasalara uygun 
olmayan

Gereğince anlaşılıp 
bilinemeyen

5. Dükkânların kilometrelerce uzakta olduğu zamanlardı. 
Zengin fakir ayrımı bir çırpıda yapılamıyor, her evde aynı

         I           
yemekler pişiyor, insanlar sahici dertlerle dertleniyordu.  
                II        
Bu parçada numaralanmış sözcüklerin anlamları aşa-
ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

I II
A) Benzer şeyleri birbirin-

den farklı kılan özellik
Gerçek 

B) Ayrı bir önem verilmek Sıkıntılı, zor 

C) Başkalarından üstün 
tutulma durumu

Gereğinden fazla

D) Aralarında fark bulunan Benzeri olmayan, eşsiz

6. Ayva, kandaki kötü kolesterolü düşürerek vücudu damar 
sertliğinden korur, ağızdaki yaraların iyileşmesini hızlandı-
rır. Sinir sistemini güçlendirip mide ve bağırsakları zararlı 
mikroplardan koruyarak hazımsızlık gibi sorunları önler. 
Cildi ve tırnakları zinde tutar, daha sağlıklı hâle getirir.

 Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi te-
rim anlamda kullanılmamıştır?

A) kolesterol B) damar sertliği
C) mikrop D) zinde
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7. Yaşadığı acı günler aklına gelince duygulanırdı. Daha ço-
cuk yaşta kalemi eline alıp şiire yönelmesinde yaşadıkla-
rının etkisi vardı kuşkusuz. Âşık Veysel saza bağlanmıştı, 
o da kaleme bağlandı, sürekli yazdı. Araç aynı olmasa da 
yol aynıydı, dil aynıydı.

 Bu parçadaki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı an-
lam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Ne yazık ki kitap okuma konusunda istenen seviyede 
değiliz.

B) Şüpheli hareketleri polisin gözünden kaçmamıştı.
C) Elbette her alanda uzman olmamız mümkün değil. 
D) Diyelim ki şiddetli bir yağmur yağdı, eve nasıl gele-

ceksin?

8. Doğa yürüyüşü orman, yayla, dağ yamacı gibi değişik 
yerlerde yapılabilir. Ancak yürüyüş rotası olarak belirlen-
miş yolları izlemek daha güvenlidir. Doğa yürüyüşü yapı-

                   I  
 lan yollarda ağaçlar, kayaçlar ve levhalar üzerinde 
           II          

bazı işaretler bulunur. Bu işaretler, yürüyüşçüleri dikkat
      III          

etmeleri gereken konularda aydınlatır.
           IV      
 Bu parçada numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıda-

kilerden hangisi söylenemez?

A) I numaralı sözcük gerçek anlamının dışında kullanıl-
mıştır.

B) II numaralı sözcük terim anlamda kullanılmıştır.
C) III numaralı sözcük gerçek anlamıyla kullanılmıştır.
D) IV numaralı sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır.

9. I. Konser başlamadan önce gitarına akort yaptı.
 II. Bu caminin kubbeleri altı ayda tamamlandı.
 III. Köyde geceleri evin damına çıkıp göğe bakardık.
 IV. Belirli kalıba girecek bir insana benzemiyordu. 
 Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin an-

lam özellikleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla 
verilmiştir?

A) Terim - Gerçek - Gerçek - Mecaz
B) Terim - Terim - Gerçek - Mecaz
C) Gerçek - Gerçek - Mecaz - Terim
D) Gerçek - Terim - Mecaz – Terim

10. • Siz yabancı değilsiniz, evi size ucuza bırakırım.
 • Misafir gelince ödevleri ertesi güne bıraktı.
 •  Mezuniyet programında şiir okuma işini arkadaşına  

 bıraktı.
 • Ayşe Hanım, mal varlığını Kızılay’a bıraktığını açıkladı.
 “Bırakmak” sözcüğü, bu cümlelerde aşağıdaki anlam-

larından hangisiyle kullanılmamıştır?

A) Bir işi başka bir zamana ertelemek
B) Yanında götürmemek
C) Belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
D) Bir işin sorumluluğunu başkasına vermek

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “koku” sözcüğü 
gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Ortalıkta, tehlikeli şeylerin olacağını haber veren bir 
koku var.

B) Çöp kutusundan yayılan koku bütün mahalleyi rahat-
sız etti.

C) Yemek vakti yaklaştıkça mutfaktan güzel kokular gelirdi.
D) Parfümün kokusu odadaki herkesin dikkatini çekti.

12. 

%15
Dış çevre,
ortam

%25
Meslek veya

iş birliği içinde
olan kimseler, camia

% 20
Duygu, düşünce
ve hayal âlemi

% 40
İnançları bir olan
ülke veya insanlar
topluluğu

 

Bu grafikte “dünya” sözcüğünün bazı anlamları ve bir sı-
nıfta “dünya” sözcüğünü bu anlamlarda kullanan öğrenci-
lerin oranı verilmiştir.

 Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisini %25’lik 
dilime giren öğrencilerden biri söylemiş olabilir?

A) Batı dünyası, ülkemizdeki gelişmeleri çok iyi takip 
ediyor. 

B) Çocuklar kendi dünyaları içinde ne tatlı sohbet edi-
yorlar!

C) Bu sanatçımızın edebiyat dünyasında ayrı bir yeri 
vardır.

D) Biz dünyadan ayrı yaşarken dünya epey değişmiş. 


