
KA
ZA

NIM KAVRAMA TEST

SINIF

Î

TÜRKÇE
TEST 

1
Fiilimsiler

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kul-
lanılmamıştır?

A) Yaptığı her çalışma okurlardan büyük ilgi 
görüyor.

B) Bu sabah uyanmak benim için hiç de zor 
olmadı.

C) İnsanlık eski çağlardan beri gökyüzünü me-
rak etmiştir.

D) Görevli, yerlere kadar eğilerek misafirleri 
karşılıyordu.

2.  Bir insanın uğraşlarının olması yaşamını 
               1 
renklendirir. Bu uğraşlardan biri de fotoğraf 
çekmek olabilir. Siz de fotoğraf ile uğraşabilirsiniz. 
    2            3

Bu metindeki numaralanmış sözcüklerle ilgili 
olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

       1              2            3      
A) isim fiil fiilimsi
B) fiilimsi isim fiil
C) isim fiilimsi fiil
D) fiil fiilimsi isim

3.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük isim-fiildir?

A) Buradan güneşin doğuşunu izleyecekti.
B) Uçağa bindiğinde saat bir hayli ilerlemişti.
C) Yükselen balondan son kez etrafa bakındı.
D) Gerçeklerden kaçarak bir yere varamazsın.

4.  Aşağıdakilerin hangisindeki altı çizili sözcük 
zarf-fiil değildir?

A) Yolculuğumuz Akdeniz’in görülesi manzarası 
eşliğinde sürüyor.

B) Konuyla ilgili yeni makaleler durmadan ya-
yımlanıyordu.

C) Bir an için etrafı dinleyerek kuşkuyla bize 
baktı.

D) Yolcular yerini almadan tren hareket etmezdi.

5.  Tüneyen kuşların pençeleri, dalları kendiliğinden 
sıkıca kavrar. Böylece kuşlar daldan düşmeden 
uyuyabilir. Ayrıca parmaklarının düzenlenişi ku-
şun yerde de serbestçe hareket etmesini sağlar.

Bu metinde kaç tane fiilimsi kullanılmıştır?

A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil 
cümleye durum anlamı katmıştır?

A) İçeri girer girmez kitapların olduğu dolaba 
koştu.

B) Sıranın kendisine gelmesini beklerken çayın-
dan bir yudum aldı.

C) Biricik oğlunu görünce gözlerinden yaşlar 
süzüldü.

D) Eserini uzun araştırmalar yaparak hazırla-
mıştı.
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Fiilimsiler
7.  1. Dergimizde yer verdiğimiz konular ilginizi 

çekecek.
2. Önceden hazırlık yapmak işimizi kolaylaştıra-

caktır.
3. Okudukça kelime hazineniz zenginleşecektir.
4. Umarım sizin için hazırlanan tiyatroyu beğe-

nirsiniz.

Numaralanmış cümlelerin hangilerindeki 
fiilimsiler türce özdeştir?

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

8.  Uykusuzluk, öğrenme becerisini azaltır.

Bu cümledeki fiilimsinin türce özdeşi aşağıdaki-
lerin hangisinde vardır?

A) Üzerimize düşen kar taneleri, uçuşan tüyleri 
anımsatıyor.

B) Masadaki kızarmış ekmekler insanın iştahını 
açıyor.

C) Bulutlar bize küsünce nehirler de kurudu.
D) Müzenin açılışı maddî sebeplerden bir ay 

ertelendi.

9.  Yeşil yosunlar, deniz akıntılarına kapılarak 
       1 
hiç bilinmeyen bir dansa başladı. Onları 
             2 
izlemek insanı farklı dünyalara götürecek bir  
   3    4 
eğlenceydi.

Bu parçadaki numaralanmış fiilimsilerden 
hangileri türce özdeştir?

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

10.  Fiilimsiler ek-fiil alarak cümlede yüklem görevin-
de kullanılabilir.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde 
fiilimsi yüklem görevinde kullanılmıştır?

A) Teknoloji her geçen gün yeni şeyler icat 
ediyor.

B) Belki de yapabildiği tek şey kitap okumaktı.
C) Su altından çıkarılmış tarihî eserler bu müze-

deydi.
D) Göçmen kuşların dansı, soluksuz izlediğim 

bir gösteriydi.

11.  Fiilimsiler kalıplaşarak bir varlığın kalıcı ismi ola-
bilir. Bu durumda fiilimsi özelliklerini yitirir.

Aşağıdakilerin hangisinde bu kuralı örneklendi-
ren bir kullanım yoktur?

A) Ninemin yaptığı sarmaların tadı damağımdadır.
B) Ağlayan çocuk, dondurmayı alınca her şeyi 

unuttu.
C) Elindeki kazmayla bahçede derin bir çukur 

açtı.
D) Kitap okumayı bir yaşam tarzı hâline getir-

miştir.

12.  Alçak bir duvarla ayrılan komşu bahçesindeki 
     1 
ahırın çatısına dayanmış tahtalar rüzgârla  
 2  3  
devrildi. 
   4
Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi-
leri fiilimsidir?

A) 1. ve 2.  B) 1. ve 3.
C) 2. ve 4.  D) 3. ve 4.
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Sözcükte Anlam -1 (Sözcüklerde Çok Anlamlılık)

1.  1. Dükkânın önü kalabalıktı ama içi tenhaydı.
2. Cahilliği bir nebze olsun yok etmek için tüm 

gücüyle savaşıyordu.
3. Ölçülü davranışıyla kısa sürede herkesin 

dikkatini çekmişti.
4. Tıraş olurken usturayı elimden kaçırdım, 

yanağımı kestim.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı 
çizili sözcükler gerçek anlamlarının dışında 
kullanılmıştır?

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

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yabancı” 
sözcüğü “aileden, çevreden olmayan kimse” 
anlamında kullanılmıştır?

A) Binanın önüne yabancı araçların park edil-
mesine izin verilmiyor.

B) Uzun süre çalan telefonu hiç de yabancı 
olmadığım bir ses açtı.

C) Düğün evinde yabancı gibi durulmaz, ortaya 
konan her sofraya oturabilirsin.

D) Yabancı unsurlar dilimizin kirlenmesine yol 
açıyor.

3.  “Yayılmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “serilmek” anlamıyla kullanılmıştır?

A) O zamanlarda saz, halk arasında epey yayıl-
mıştı.

B) Şu sıralarda okullarda kızamık yayılmış.
C) Toplantı çok yayılınca müdür, öğretmenleri 

uyardı.
D) Odanın tam ortasına el dokuması bir kilim 

yayıldı.

4.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük terim anlamlı değildir?

A) Yıldız topluluklarının kümelenerek gök 
adaları oluşturması gibi gök adalar da küme 
oluşturur.

B) Kardeşimin doğum gününde salonu süsle-
mek için kırtasiyeden fon kartonu aldım.

C) Şairin bu şiirinde kullandığı ölçü, diğer şiirle-
rinde kullandığından farklı.

D) Suyun donması için ortam ısısının sıfır 
derecenin altında olması gerekir.

5.  1. Tepelere yağan karı odasının penceresinden 
izliyordu.

2. Trenden indikleri zaman güneş tam tepelerin-
deydi.

3. Sabahtan beri tepemde dikiliyorsun, bıktım 
artık.

4. Yuvasız kuşlar ağaçların tepelerine yuva 
yapıyordu.

“Tepe” sözcüğü numaralanmış cümlelerde kaç 
farklı anlamda kullanılmıştır?

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

6.  Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yıllarca süren savaş birçok sanayi kolunu 
öldürdü.

B) Karlı dağlarda nöbet tutan asker, memleketi-
nin hayaliyle sabahı eder.

C) Arabadan inince karşıdan gelen iki kişinin 
karaltısını fark ettik.

D) Bu madeni paralar yıllar önce sürümden 
kaldırıldı.
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Sözcükte Anlam -1 (Sözcüklerde Çok Anlamlılık)
7.  “Numara” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 

gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

A) Koltuk numarasını bulmaya çalışırken öğret-
meniyle karşılaştı.

B) Herkes sordu ama ayakkabı numarasını hiç 
kimseye söylemedi.

C) Öğrencilik hayatımdaki okul numaralarımı 
hâlâ hatırlarım.

D) Bana bu numaraları asla yutturamazsın.

8.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Bu akşam Şinasi Sahnesi’nde bir komedi 
sahnelenecekmiş.

B) Doktorlar komaya giren hastayı yoğun bakı-
ma aldılar.

C) Gişeden biletlerimizi alarak konser alanına 
yöneldik.

D) İyi bir ses sanatçısı olabilmek için önce nota 
öğrenmelisin.

9.  “Sağlam” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “zarar görmemiş, bozulmamış” anla-
mıyla kullanılmıştır?

A) Yağmurdan sonra, evin çatısındaki delik kire-
mitleri sağlam kiremitlerle değiştirdim.

B) En sağlam sütunlar üstünde durduğu sanılan 
devir, bir karton kale gibi yıkılmıştı.

C) Bünyesi pek sağlam değildi, sık sık hastala-
nıyordu.

D) Sonunda sırtını dayayabileceği sağlam bir 
kişi buldu.

10.  Eşya aksetmiş gibi tılsımlı bir uykudan 
Sarmaşıklar ve böcek sesleri sarmış evi

“Sarmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Annesi, bebeği üşümemesi için kalın bir bat-
taniyeye sardı.

B) Gece her yanımı sarınca içimi bir korku 
kaplar.

C) Argo kelimeler gün geçtikçe gençlerimizi 
daha çok sarıyor.

D) Dolma sarıyorum diye yaprağı parmağıma 
doladım.

11.  1. Bir sandalyenin üzerine oturmuş, önüne bakı-
yordu.

2. Ütüsüz ve beli oturmayan bir pantolon vardı 
üzerinde.

3. Evde oturacağınıza biraz çalışsanız olmaz 
mı?

4. Nasıl çalıştığını merak ettiği masaj koltuğuna 
para atarak oturdu.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde “otur-
mak” sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

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

12.  1. Tasarruf etmek istiyorsak izlemediğimiz zaman 
televizyonun fişini çekmeliyiz. 

2. Bu araba yarım tondan fazla yük çekmez.
3. Hastalığı ağırlaştığından günden güne daha 

çok acı çekiyordu.
4. Eve geç kalmaktan değil de annemin sorguya 

çekmesinden korkuyorum.

“Çekmek” sözcüğü numaralanmış cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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Sözcükte Anlam - 2 (Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri)

1.  Ortalık ağarırken bir arkadaşımla ağır adımlarla 
köyden çıktık.
Altı çizili sözcüğün bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yaptığı iş görüşmelerinin hiçbirinden olumlu 
sonuç alamadı.

B) Ev sahibi sözleşme tarihi gelmeden kiraya 
zam yapınca evden taşındık.

C) Verilen hizmetten memnun kalmayınca otel 
odasını boşalttı.

D) Yazıhaneden giderken yarın getirmek üzere 
birkaç kitap götürdü.

2.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlam-
lı sözcüklerden oluşan bir ikileme yoktur?

A) Eğri büğrü sokaklarda dolaşırken aradığımız 
evi bulduk.

B) Anlatılanları doğru dürüst dinlemezsen soru-
lara cevap veremezsin.

C) İnternette yalan yanlış birçok bilgiyle karşıla-
şıyoruz.

D) Ak pak saçları, onun ne kadar acı çektiğini 
anlatıyor gibiydi.

3.  Aşağıdaki dizelerin hangisinde sesteş (eş 
sesli) sözcük yoktur?

A) Çekilmez günlerimin her yanı kirli sarı 
Diz boyu karda geçti ömrümün ilk yazı

B) Sen benim yanımdasın bırakma ellerimi 
İşte zümrüt bir zaman başladı gül dönemi

C) Geçtik kara günleri zümrüt zaman eşikte 
Yepyeni bir hayatın ilk ışığı gönüllerde

D) Bak çocuk durmuyor küçük beşiğinde 
Hep ağıt, hep umut bu sonsuz gecelerde

4.  Işıkları bir yakıp bir söndürme kaptan,
Beni korkutamazsın.

Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi-
nin benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Kimseden gizlimiz, saklımız yoktur.

B) Çocukluğumuz sokaklarda düşe kalka geçti.

C) Gün ağarır ağarmaz yola koyuldu.

D) Şimdi oralarda olsam, diye iç geçirdi

5.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın an-
lamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Köyde yaşananları bir bir haber verdim, hali-
mizi anlattım.

B) Toprağa verdiğiniz emeğin karşılığını fazla-
sıyla alırsınız.

C) Patikadan ayrılmıyor, ayak izlerine basarak 
ilerliyoruz.

D) Yolunuzda her zaman taşlar ve dikenler 
olacaktır, yılmayın.

6.  Uzun süren yolculuktan sonra merak ettiğimiz o 
güzel şehre vardık.

“Varmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu 
cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yaşının otuz beş olduğunu ve yolun yarısına 
vardığını düşündükçe duygulanıyordu.

B) Hangi limana varacağını bilmeyen gemiciye 
denizcilik bilgisinin ne faydası var?

C) Acı haberi telefonda söylemeye bir türlü dilim 
varmadı.

D) Tecrübelerime dayanarak söylüyorum ki bu 
işin sonu mahkemeye varır.
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Sözcükte Anlam - 2 (Sözcükler Arasındaki Anlam İlişkileri)
7.  1. Hasret, bir rüzgâr gibiydi.

2. Bu sal hepimizi taşımaz.
3. O, genç ve çalışkan bir insandı.
4. Yer gök inledi onun sesinden.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde eş 
sesli sözcükler kullanılmıştır?

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

8.  “Büyümek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “şiddeti artmak” anlamında kulla-
nılmıştır?

A) Çocukluğumdan beri bu sokakların tozuyla 
büyüdüm.

B) İnsan büyüdükçe bu tarz oyunları kafası 
kaldırmıyor.

C) İkinci çocuk olduktan sonra evdeki gürültü 
büyüdü.

D) Ailemiz büyüdükçe babamın omuzlarındaki 
yük ağırlaşıyordu.

9.  Bu evler çok sağlam, hepsinin depreme dayanık-
lılık belgesi var.

“Zayıf” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de bu cümledeki “sağlam” sözcüğünün karşıtı 
olarak kullanılmıştır?

A) Vişne toplarken zayıf bir dala basan babam 
ağaçtan düştü.

B) Radyoda uzak bir istasyonun zayıf sesini 
duydu.

C) Bu, zayıf bir ihtimal ama yine de tedbirli 
olmalıyız.

D) Uzun boylu, zayıf; elli yaşlarında bir kadındı.

10.  Ansızın bir kara su iner deniz fenerinin gözlerine 
Fener kör olur ve ağır ağır uyanmaya başlar deniz

Altı çizili söz grubunun bu dizelere kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Söylediklerini anlamıyorum, tane tane konu-
şursan sevinirim.

B) Doktor merdivenleri yavaş yavaş çıkmamı 
tavsiye etti.

C) Onu sokakta gördüğümde ellerinde dolu dolu 
poşetler vardı.

D) İhtiyar adam, yorulduğu için bekleye bekleye 
yürüyordu.

11.  Sevda dedim, gönlümde bir coşkun ateş dalgalandı 
Gözüm daldı, hayalimde yine binbir zevk uyandı

“Uyanmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanıl-
mıştır?

A) Uyan artık, işe geç kalacaksın.
B) Televizyonun sesine uyanan çocuk ağlamaya 

başladı.
C) Onu birden karşımda görünce aklımda soru-

lar uyandı.
D) Işıklar söndü, şehir yavaş yavaş uyanmaya 

başlıyor.

12.  Kalbim bir çiçektir, gündüzleri ölgün.
Gelin, gelin, onu açın geceler!

Altı çizili sözcükler arasında görülen anlam 
ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eş sesli  B) Eş anlamlı
C) Yakın anlamlı D) Karşıt anlamlı
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Sözcükte Anlam - 3 (Sözcük Gruplarında Anlam)

1.  Bir ilkbahar öğlesi... Hava sakin... Büyük bir 
vadi gözlerimizin önünde uzanıyor ve genişliyor. 
Tepenin eteklerinde yer yer taze çayırlar... Öyle 
çekici, tatlı, gözleri çeken bir yeşil renk ki insanın 
zihnine yapışıp kalıyor.

Bu parçadaki altı çizili söz grubunun yerine 
aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

A) insanı derinden etkiliyor.
B) her göreni büyülüyor.
C) bizlere rahatsızlık veriyordu.
D) unutulması imkânsızdı. 

2.  Tüm bu iyilikleri, karşılığının yalnızca bir güler 
yüz olduğunu bilerek yapıyordu.

Altı çizili sözün bu cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Adamcağız kısa sürede toparlanıp işine 
döndü.

B) Başından geçenleri bir türlü kabullenemedi.
C) Maddi bir beklentisi olmadan çalışıyordu.
D) İşe nereden başlaması gerektiğini iyice 

düşündü.

3.  Batı’dan sadece öykü tekniğini almakla yetinen 
Memduh Şevket Esendal’ın eserlerinde hiçbir 
yabancı koku yoktur.

Bu cümledeki altı çizili sözle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendi insanımızı kendi dilimizle anlatır.
B) Öykülerinde Batı’ya benzerlik vardır.
C) Eserlerinde çeviri havası vardır.
D) Sözcüklerin seçimini titizlikle yapmıştır.

4.  Yaşama biçimleri birbirlerini pek andırmasa da 
çalıştığımız herkes bu işe yıllarını vermiş, iyi 
yetişmiş insanlardı.

Altı çizili söz grubunun cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Boş vakitlerini kitap okuyarak değerlendir-
mişti.

B) Hayatınızdaki deneyimli insanlar rehberiniz 
olmalı.

C) Ne olursa olsun dünyaya hep iyimser bakardı.
D) Bu tarz işlerdeki becerisiyle bizi şaşırttı.

5.  Kişisel değişimin önce zihinde başladığını, sonra 
davranışları, kararları, tüm yaşam çizgisini etkile-
diğini gördüm.

Altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı 
anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karşılaşılan zorlukları yenmek
B) Verilen çabanın karşılığını almak
C) Hayatın seyrini değiştirmek
D) Kişinin düşüncelerini yönlendirmek

6.  Gerçek yazarlar, taklit etmeyen değil, kimsenin 
taklit edemediği yazarlardır.

Bu parçadaki altı çizili ifadeyle gerçek yazar-
ların hangi özelliği vurgulanmaktadır?

A) Sadeliği  B) Etkileyiciliği
C) İçtenliği  D) Özgünlüğü
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7.  Gazetesindeki köşesinde hayatın perdesini 

aralayan yazılarıyla tanınmıştır. Her gün içinde 
olduğumuz ancak farkına varmadığımız dünyayı 
bize kendine has üslubu ile aktarır.

Bu parçada altı çizili söz grubu ile anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünyayı farklı bakış açısıyla anlatmak
B) İnsanlara güzel duygular yaşatmak
C) Hayatı kolaylaştıran bilgiler vermek
D) Hayata dair öneriler vermek

8.  Hayata yeniden başlasaydım saniyelerin nabzını 
tutardım.

Bu cümledeki altı çizili söz grubu ile anlatıl-
mak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Verilen işi zamanında yapmak
B) İyi kalpli olmaya çalışmak
C) Önemli işlerle ilgilenmek
D) Zamanın değerini bilmek

9.  Yaşamın güzelliğini her zaman duyabilir insan. 
Geciken bir vapuru beklerken, parkta oynayan 
çocukları izlerken, bir çiçeğe bakarken… Çünkü 
yaşam aslında ayrıntılarda gizlidir. Yeter ki çevre-
mizdeki ayrıntılara sevgi gözüyle bakalım.

Bu parçada geçen “yaşamın güzelliğini duy-
mak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Kötülükleri görmezden gelmek
B) Hayattan zevk alabilmek
C) Doğal güzellikleri seyretmek
D) Keyifli vakit geçirmek

10.  Kişinin hayatında en iyi dost, onu hayata hazırla-
yan olmalıdır. Bu açıdan kitabı dostlukla özdeş-
leştirmek yanlış olmaz. Çünkü her kitap, okurun 
dünyasında farklı pencereler açar. Ona hayatı 
göstererek gerçeklerle tanışmasını sağlar.

Altı çizili söz grubunun parçaya kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bugüne kadar doğru bildiklerim yanlışmış.
B) Şiirleriyle hayata bakış açımızı zenginleştirmişti.
C) Rehberi takip ederek yolumuzu bulmuştuk.
D) Unuttuğum konuyu onun sayesinde hatırladım.

11.  Pişmanlıklar sonucu ortaya çıkan farkındalık hâli 
ile bir adım öteye taşıyoruz benliğimizi. Bunun 
adına da büyüme diyoruz. Her şey toz pembe 
bulutlardan ibaret olsaydı bu satırlara mürekkep 
düşmezdi belki de. Kalem tutan ellerin kaptanı 
acılarımızdır oysaki.

Altı çizili söz grubunun parçaya kattığı anlam 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Yaptığı hatalar maddi-manevi her şeyini kay-
betmesine sebep oldu.

B) Çocuklar hayatın sadece güzel yönlerini gör-
düklerinden hep mutludurlar.

C) Emeklerinin karşılığını alamayınca hırsı bir 
kat daha büyüdü.

D) Önemsediklerinden değer görmeyen insan 
zamanla yalnızlaşıyor.

12.  Âşığın çaldığı, gönül sazıdır;
Ben mızrabı, sen de teli gibisin.
Gerdanında benler dizi dizidir,
Semadaki Samanyolu gibisin.

Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

A) Terim anlamlı sözcük bulunmaktadır.
B) Mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır.
C) Yakın anlamlı sözcükler kullanılmıştır.
D) Eş sesli sözcüğe örnek vardır.
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