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  SÖZCÜKTE ANLAM ( ÇOK ANLAMLILIK ) TEST 1  

Lütfen her bir soruyu dikkatlice okuyarak cevap veriniz!  Yanıtlarınızı  aşağıdaki  

e-posta  adresime en geç bir hafta içerisinde göndermenizi  rica ediyorum. 

 

 ( tijen_peker@yahoo.com )                   Ödev Teslim Tarihi : 08.03.2021 

   

1. Sadece " seveni" sevmek gerçek bir sevgi olamaz, bu olsa olsa bir "  

.........................." olur. 

Bu ifadede boş bırakılan yere hangi sözcük getirilmelidir ? 

A) Saygısızlık 

B) Alışveriş 

C) Tutarsızlık 

D) Sevgisizlik 

 

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " var yok " ifadesi  herhangi bir 

ölçüye yakın olma " anlamında kullanılmıştır ? 

A) Vara yoğa kızma, anladık öfkelisin. 

B) Varsa yoksa matematik, nerede Türkçe? 

C) Otuz yaşında var yok ; kel  ve göbekli bir adamdı. 

D) Varını yoğunu torunlarına bırakıyor işte. 

 

 



HSU Türkisch 

Klasse 5 / 6 

Wochenhausaufgabe 8 

01.03.2021 

2 
 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " bakmak"  sözcüğü   "uğraşmak, 

meşgul olmak " anlamında kullanılmıştır ? 

A) " Çocuğum, sen derslerine bak " dedi annem. 

B) Git bak bakalım,  evdeler mi? 

C) Vaktini boş geçirmemeye bak. 

D) Bu kumaşın rengi yeşile bakıyor. 

4. Dilimizi korumak için yabanci dillerden dilimize giren kelimelerin 

Türkçe karşılığını kullanmalıyız. Buna göre aşağıdaki kelimelerden 

hangisinin Türkçe karşılığı yanlış verilmiştir ?  

A) Sempatik - Sevimli 

B) Medyatik - Zengin 

C) Orijinal - Özgün 

D) Jenerasyon - Nesil 

5.   1.Orman yangınında pek çok ağaç yanmış. 

     2.Uçağı kaçırınca biletimiz yandı. 

     3.Biberden ağzım yandı. 

     4.Bütün eşyaları gözlerinin önünde yanıyordu. 

Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde  " yanmak " sözcügü aynı anlamda 

kullanılmıştır ?  

A) 1 ve 2. 

B) 1 ve 4. 

C) 2 ve 3. 

D) 3 ve 4. 
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6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde " ağız " sözcüğü diğerlerinden farklı 

bir anlamda kullanılmıştır ? 

A) Ağızda yemek varken konuşulmaz. 

B) Yanımdakiler Ege ağzıyla konuşuyordu. 

C) Ağzımda kocaman bir yara çıktı. 

D) Günledir ağzına birsey koymamıştı. 

 

7. İşlerinin çoğunu gelişigüzel yaptığından işleri pek beğenilmiyor. 

Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin 

hangisinde vardır? 

A) Sizin oğlan amma başına buyruk birisi olmuş. 

B) Çocukluğumun güzel günlerini çok özledim. 

C) Bu konuda üstünkörü düşünmek olmaz. 

D) " Bu sıkıntılara senin hatırın için katlanıyorum." diyordu. 

 

8. " El fenerim de çantanın üstündeymiş 

sözde.............................onu göremiyorum." cümlesinde boş 

bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) çünkü 

B) veya 

C) hatta 

D) fakat 
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9. " Hesap"  sözcügü aşağıdakilerden hangisinde " hesap kitap 

işlerinden hiç anlamazdı. " cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır ?  

 

A) Yemeğimiz bitince hesabı istedik. 

B) Banka hesabıma para yatırılmıştı. 

C) Problemi çözerken yanlış hesap yapmıştı. 

D) Bu işin sonunu böyle hesaplamamıştık. 

 

10 . Aşağıdaki dizelerin hangisinde " gitmek " sözcüğü " yol almak, 

ilerlemek " anlamında kullanılmıştır. 

A) İşte geldi baharın sıcağı                      

   Kar gitmiş, açılmış dağları 

B) Dolu rüzgarla ufka giden yelkenli 

   Gidişin seçtiğin akşam vaktinden belli 

C) Dedemin can eriği sevdiği 

   Öyle bir gitti ki açmaz çiçeği 

 D) Sökülür gider şimdi 

   Karlı dağların eteği 
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11.  " Topu patlattığımızı görünce.........." 

Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa " ilgisiz " bir insanın 

tutumundan bahsedilebilir? 

A) sanki kanı dondu. 

B) düşüp bayıldı. 

C) adeta buz kesti. 

D) kılını bile kıpırdatmadı. 

 

12 .  “Durmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “yaşamak” anlamında 

kullanılmıştır?  

A) Senin bir deden vardı, hala duruyor mu?    

B) Yolda birkaç yerde durmak zorunda kaldık.  

C) Üç gündür devam eden yağmur nihayet durdu.      

D) Kitapların masanın üzerinde duruyor. 


