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SUNU
Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,
7. sınıf, hem ortaokul dönemi hem de bir sonraki dönem olan lise öğrenimi açısından büyük önem
taşımaktadır. Liselere geçiş için yapılan yeni sınavın genel yapısı ve soru biçimleri, öğrencilerden günlük hayata
dönük bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Söz konusu bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazan-

Tİ
R

mak açısından 7. sınıf bir dönüm noktası değerindedir. Çünkü artık öğrencilerden sadece sınava hazırlanmaları
değil hayata hazırlanan bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri isteniyor. Aynı durum, liselere geçişte uygulanan
sınavın örnek tuttuğu ve aynı amaca yöneldiği TIMSS VE PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmalarında
da görülüyor.

Eğitim yayımcısı bir kurum olarak 7. sınıf öğrencilerimiz için hedeflerimizi, PISA ve TIMSS çerçevesine, ayrıca “Liselere Geçiş Sınavı”na göre belirledik. Sorularımız, MEB’in gerçekleştirdiği sınavda olduğu gibi sadece çoktan seçmeli test maddeleri ile kurgulanmış olsa da ölçtüğü kazanım ve beceriler açısından tümüyle

EK

ulusal ve uluslararası standartlara (MEB’in sınavları, PISA VE TIMSS) göre 7.sınıf öğrencilerimiz için hazırlandı. Öğrencilerimizin her alanda okuyan araştıran, okuduklarından ve araştırdıklarından çıkarım yapabilen,
bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilimsel bilgi, beceri ve yöntemleri
kullanan bireyler olmasını istiyoruz. Bunu hem uluslararası alan araştırmaları hem de MEB yeni sınav sistemi zorunlu kılıyor. Bizler de üzerimize düşeni yaptık ve Mutlak Başarı Yeni Nesil Soru Bankalarımızı 7. sınıf öğrencilerimizin de düzeyine uygun olarak hazırladık.
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Liselere Geçiş Sınavı, artık sadece sıradan test maddesi olan soruları çözerek hazırlanılan yapıda değil-

dir. Sınava hazırlanmanın yolu çok okuma, okuduklarını analiz etme, bilimsel yönteme dayalı elde edilen metinleri
yorumlama, fen derslerinde laboratuvar kullanma, deney düzeneği hazırlama, deney yapma, deney raporu hazırlama gibi etkinlikleri gerçekleştirmektir. “MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ” bu hazırlıkta
daha şimdiden sizlere yardımcı olacaktır.

“MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”, 7. sınıf düzeyindeki öğretim programlarının

Ö

içerikleri üzerine bina edilmiş, kazanım edinme ve bilgiyi öğrenmenin yanında edinilen bilgi ve kazanımları kullanmayı gerektiren üst düzey düşünme becerilerine odaklanmıştır. Özetle kitabımızdaki sorular, belli bir kurguya ya
da gerçek hayat durumlarına uygun tasarlanan, öğrencilerin eleştirel düşünme, problem çözme, yorumlama, muhakeme yapabilme gibi “üst düzey bilişsel becerileri”ni ölçen sorulardan oluşmaktadır.
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Değerli Veliler,
“Yeni Nesil Soru Bankası Seti”ne ait MUTLAK BAŞARI SORU BANKALARI, açıklanan ulusal ve uluslararası ölçme hedefleri ve bilimsel kriterler açısından sahalarında eşsizdir. Sorularımız, öğretim programlarının da

•

Dijital yetkinlik,

•

Matematiksel yetkinlik,

•

Bilim yetkinliği ve

•

Ana dilde iletişim yetkinliği
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temelini oluşturan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”ndeki;

gibi becerileri de ölçülebilecek nitelikte ve 7. sınıfta okuyan öğrencilerimizin çözebileceği şekilde hazırlanmıştır. Kitabımız, öğrencilerimizin programlardaki kazanımları edinme ve “üst düzey bilişsel beceri” durumlarının
tespitini ve bu yolla Liselere Geçiş Sınavı’nda mutlak başarıyı hedeflemektedir.
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Sevgili Öğrenciler,

Liselere Geçiş Sınavı ve hayatta okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha başarılı olacaktır. Şu an 7. sınıfta okuyan sizler de bizim hazırladığımız MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ ile şimdiden hem öğretim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı denemiş hem de doğru yöntemle sınava hazırlanmış olacaksınız.

Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız, velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere “MUTLAK
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BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”ı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl kıvanç ve sevincimiz
ise sınav sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. 7. sınıf derslerinizde ve gelecek sene gireceğiniz Liselere Geçiş Sınavı’nda başarılı olacağınıza inancımız tam. Ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.
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SÖZCÜKTE ANLAM
1.

4.
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C) Şaka olsun diye havuza ittiği çocuk az kalsın boğuluyordu.

Babasından kalan parayı
idareli kullandı.
Zaman bir hazinedir, onu iyi
kullanmalıyız.
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Bir şeyi kendi
amacına alet
etmek
Harcama
yapmak, sarf
etmek

Değerlendirmek

5.

3.

B) II.

C) III.

D) IV.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “erimek” sözcüğünün kazandığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir?
A) Gömleğimin yakası iyice eridi. (Dokumalar aşınıp incelerek
dağılmak)
B) Köy yolu karlar eriyince ulaşıma açıldı. (Katı cisimlerin ısı
etkisiyle sıvı durumuna gelmesi)

C) Sınav stresi yüzünden kız eridi. (Çok zayıflamak)
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D)

Bisiklet sürerken başını korumak için kask kullanmalısın.

A) I.

www.mubayayinlari.com

C)

Araç veya
aleti yönetmek

Bu parçadaki numaralanmış sözcüklerden hangisi terim
anlamıyla kullanılmamıştır?

EK

B)

Küçücük çocuklar cep
telefonu kullanıyor.

IV

araştırılmasında Kepler’in çok önemli bir yeri olduğunu belirtiyor.

D) Yaşadıkları olaylar onu bunalımın eşiğine itti.

A)

II

ötegezegen keşfetti. Bilim insanları, yaşanabilir gezegenlerin

B) Sıkışan tel kapıyı hızlıca itti ve içeri girdi.

Aşağıdakilerin hangisinde “kullanmak” sözcüğünün kazandığı anlam, karşısında yanlış verilmiştir?

I

tükenmek üzere, bu nedenle görevi birkaç ay içinde sona erecek. Teleskop, bugüne kadar 2600’den fazla Dünya benzeri

“İtmek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “bulunduğu yerden aşağı düşürmek” anlamında kullanılmıştır?
A) Yolda arabanın aküsü bitince arabayı benzinliğe kadar ittik.

2.

NASA tarafından uzaya gönderilen Kepler teleskobunun yakıtı

D) Hatasını anlayınca babasının karşısında eridi. (Yok olmak,
bitmek, tükenmek)

Ö

Çin merkezli teknoloji şirketi, sürücüsüz otoI
büsün seri üretimine başladıklarını belirtti. On
dört kişinin binebildiği bu otobüste direksiyon
simidi ve pedal yok. Araç elektrikle çalışıyor
II
ve şarj edilebiliyor. Tek şarjla yaklaşık yüz ki		
III		
IV
lometre yol alabiliyor.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlama gelecek
bir sözcük kullanılmıştır?
A) Küçük bir kâğıt parçasına yazmış notları.
B) Cüzdanı çalınınca karakola gitti.
C) Konservatuvar sınavını kazanamayınca yıkıldı.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi benzerlik
ilişkisi ile yeni bir anlam kazanmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) Sarsıntıların öncü depremler olduğu söylendi.

D) IV.

1
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D)

A)

Maçın ortasında stadın elektrikleri kesildi.

B)

C)

Türkçe karşılığı ayraç içinde yanlış verilmiştir?

Bu yıl karnesindeki notların hepsi orta.

Pastayı ortadan ikiye ayır, sonra dilimle.

B)

Virajı (dönemeç) alamayan otomobil uçuruma
yuvarlanmış.

C)

Vizyona (gösterim) girdiği gün filmi sadece 10 kişi
izlemiş.

D)

Orta boylu kumral yeşil gözlü bir delikanlıydı.

Bahçe içinde dubleks (iki katlı) bir ev almışlar.
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A)

Hasılat (ürün) rekorları kıran tiyatro gösterisi Ankara’ya geliyor.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çıkış” sözcüğü mecaz an-

“Çiğnemek” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisinde “itibar etmemek, ayaklar altına almak” anlamında kullanılmıştır?

EK

8.

10. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili yabancı sözcüğün

“Orta” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başlangıcı ile bitimi arasında eşit uzaklıkta olan süre” anlamında kullanılmıştır?

A) O kadar acıkmıştı ki lokmaları çiğnemeden yutuyordu.
B) Kurallar çiğnenirse toplumda kargaşa olur.

C) Az kalsın araba çiğniyordu, son anda kurtuldum.
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D) Tiyatroda sakız çiğnemek saygısızlıktır çocuklar.

lamı ile kullanılmıştır?

www.mubayayinlari.com

7.

9.

A) Pencereden odaya giriş ve odadan çıkış kolaydı.
B) Okuldan çıkış için izin belgesi almalısın.
C) Röportajdaki sert çıkışıyla dikkatleri üzerine çekti.
D) Sokağın tek çıkışını polisler tutmuştu.

12.

Evvela benim paramı öde, diye bağırdı.

I. Şirketimiz son zamanlarda ağırlığı enerji
sektörüne verdi.

II. Yükün ağırlığı yüzünden tekne iyice suya
batmıştı.

Ö

Önceleri buralar hep tarlaydı.

III. Bugün üzerimde bir ağırlık var, bir şey
yapmak istemiyorum.

Geçenlerde biri seni sordu.

IV. Akşama doğru havanın ağırlığı artmıştı.

Bayramlar eskiden daha güzeldi.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerdeki “ağırlık” sözcüğünün kazandığı anlamlardan biri değildir?

Sembollerle gösterilmiş cümlelerin hangilerinde altı çizili
sözcükler anlamca birbirine en yakındır?
A)

ve

B)

ve

C)

ve

D)

ve

A) Tartıda ağır olma durumu
B) Dikkati ve çalışmayı bir şey üzerinde yoğunlaştırma
C) Sıkıntı
D) Zorluk, baskı, güçlük

2
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SÖZCÜKTE ANLAM
1.

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcüklerden
oluşan bir ikileme vardır?
A) Alacaklılarından köşe bucak kaçıyordu.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük eş seslidir?

B) Yalan yanlış fikirlerle doldurmuş kafasını.

A) Aman dikkatli ol kendini de beni de yakarsın.

C) Mahallede ileri geri konuşuyormuş hakkımda.

B) Esmer, uzun, ince bir adamdı seni soran.

D) Konuşmalarını yarım yamalak duyabildim.

C) Tanker batınca denize yüz ton petrol karıştı.

2.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir
arada kullanılmamıştır?
A) Yeşil elmalar ekşi, kırmızı elmalar tatlı olur genelde.

5.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin
sesteşi yoktur?
A) İşlediği suç cezasız kalmayacak
B) Yumurtayı en son kır.

EK

B) Krizi fırsata çeviren esnaf yüksek fiyatlarla kâr sağladı.
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D) Kırılan kolu birkaç haftada kaynamış.

D) Babasına iki kap yemek götürdü.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler
bir arada kullanılmamıştır?
A)

Doğuyorsa güneş
Gün aydın başlamalı
Bütün gün neşe dağıtmalı
Ta ki batıncaya kadar

Ö

3.
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D) Ne kurnazdır o, saf ayağına yatar da sulu götürür susuz getirir adamı.

C) Kızıma bere örmeye başladım.
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C) Evin geniş bir holü buna karşın dar bir salonu vardı.

B)

Doğum günüme
arkadaşlarımı,
dostlarımı çağırdım.

Bu dizelerdeki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?

C)

A) Zıt anlamlı sözcükler vardır

D)

Sözlerin bazen
incitici, kırıcı
olabiliyor.

B) Sesteş sözcükler vardır
C) İkileme vardır
D) Anlamdaş sözcükler vardır.

3

Sahilden bir sürü
taş ve deniz
kabuğu topladık.

Bazı insanlar iş
hayatında dağınık
ve düzensizdir.

MUTLAK BAŞARI SORULARI
I.I.

10. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisinin eş seslisi yoktur?

Havuza düşen çocuk neredeyse boğulacaktı.

I.
II.

Çarçabuk yemek yedi ve çıktı evden.

I.
III.

Sınav ilk dersti, az kalsın yetişemeyecektim.

I.
IV.

Yemek yerken birdenbire öksürmeye başladı.

A)

B)
Su ılık olduğu için içine birkaç buz parçası attı.
C)
Torbasında birkaç küçük taş vardı.
D)

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangileri yakın anlamlıdır?
B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

A) Yıllar önce bu köyde esrarengiz olaylar yaşanmış.
B) Kayıp dosya yüzünden mahkeme ertelendi.

www.mubayayinlari.com

Bazı evraklar evindeki kasada gizliydi.

Bu cümledeki altı çizili sözcükle aynı anlamı veren sözcük
aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır?

11. Az önce baktım, tansiyonu biraz yüksekti.
Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki “yüksek” sözcüğünün karşıt anlamlısı kullanılmıştır?
A) Çocuğu alçak bir taburenin üzerine oturttu.
B) Siz beni burada az bekleyin, şunları teslim edip geleyim.
C) Vitrindeki düşük fiyatları görünce hepimiz şaşırdık.

D) Adadaki saklı hazineyi korsanlar bulmuştu.

D) Bu uzun boyuyla iyi basketbol oynar, diye düşünüyorum.
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C) Durun da size ilginç bir anımı anlatayım.

12.

I. Hastanede yatan çocuk çok zayıftı.

II. Ben ilkokulda sıkılgan bir çocuktum.

Ö

9.

Kumluca Koy’u bu yıl çok turist ağırladı.

EK

8.

A) I ve II.

Belediye, göldeki sazların hepsini temizledi.

Tİ
R

7.

III. Bavulları arkadan otobüsle yolladık.

IV. Güneşten tentenin rengi solmuş.

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle
ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

Zorunlu

İstek

Ara sıra

Irmak

Mecburi ihtiyaçlarımızı karşılamak için bazen köyün yakınındaki nehri sandalla geçip ilçeye gidiyoruz.

A) I. cümlede “zayıf” sözcüğünün eş anlamlısı “çelimsiz” sözcüğüdür.

Yukarıda sembollerle gösterilen sözlerden hangisinin verilen cümledeki altı çizili sözcükler arasında eş anlamlısı
yoktur?

B) II. cümlede “sıkılgan” sözcüğünün zıt anlamlısı “utangaç”
sözcüğüdür.
C) III. cümlede “yollamak” sözcüğünün yakın anlamlısı “göndermek” sözcüğüdür.

A)

D) IV. cümlede “solmuş” sözcüğü eş seslidir.
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B)

C)

D)

MUTLAK BAŞARI SORULARI
4.

İKİLEME - DEYİM - ATASÖZÜ
1.

Aşağıdakilerin hangisinde, verilen atasözleri anlamca birbirine karşıt değildir?

“Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.” atasözü doğa olaylarının nasıl olageldiğine dair bilgi vermektedir.

A)

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu açıklamayı örneklemektedir?

B)

A) Karıncanın eceli gelince kanatlanır.
B) Ağustosun yarısı yaz, yarısı kıştır.
D) Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.

2.

5.

Öfke baldan tatlıdır

Öfkeyle kalkan
zararla oturur.

C)

Azıcık aşım
kaygısız başım.

Fazla mal göz
çıkartmaz.

D)

Körle yatan şaşı
kalkar.

Bu cümledeki altı çizili deyimin anlamı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

• Yaradılıştan iyi ve doğru olan kişi ne denli
elverişsiz ortam içinde bulunursa bulunsun
niteliğini yitirmez.

A)
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• Kişi karşılık beklediği işten istediğini alabilmek
için gereken harcamaları yapmalıdır.

Üzüm üzüme baka
baka kararır.

Havaların kurak gitmesi ekinlerin kurumasına yol açtı.

EK

• Bir kimsenin nasıl bir kişi olduğu yaptığı
işlerden anlaşılır.

İyilikten maraz doğar.

Tİ
R

C) Yel kayadan ne koparır.

İyilik eden iyilik bulur.

B)

Başkalarına
davranışıyla
örnek olmak

Bir olayın
sebebi olmak

R
N

Bu cümlelerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur?

C)

D)

A) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
B) İş insanın aynasıdır.

C) İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur.

Kenara çekilip
yol vermek

3.

Ö

D) Bağa bak üzüm olsun, yemeğe yüzün olsun.

6.

Yurt dışı görevinin onaylandığını öğrenince havalara uçtu.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı değildir?

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki deyimle aynı anlama gelecek bir deyim kullanılmıştır?

A) Altın eli bıçak kesmez.

A) Amcasına yaranmak için bin takla atardı.

C) Terzi kendi söküğünü dikemez.

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

B) Aldığımız bu haberle hepimizin yüreği soğudu.

D) Akraba ile ye iç, alışveriş etme.

C) Ev alıp kiradan kurtulunca bir oh diyeceğiz.
D) Arsanın tapusunu eline alınca ağzı kulaklarına vardı.
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İyi bir şeye
aracı olmak

MUTLAK BAŞARI SORULARI
7.

10.

Tuğba

Zengin bir beye: “Senin ne çok
dostun var? Kapından bahçenden
ahbabın eksik olmuyor.” demişler.
Bunun üzerine de bey: “Ağalar,
gördüğünüz sizi aldatmasın. - - - -”
demiş.

Bu parçaya göre deyimlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) İyi gün dostu olmak kolaydır.

A) Dilimize günlük hayatımız yoluyla girmiştir.

C) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.

B) Mecaz anlamlı olabilir.

C) Benzetme yoluyla oluşabilir.
D) Doğru davranışları öğretir.

EK

D) Mal adama hem dost hem düşmandır.

Tİ
R

Tuğba’nın anlattığı bu hikâye aşağıdaki sözlerin hangisi ile
tamamlanırsa “bollukta herkes yanında olur, önemli olan fakirlikte yanında olmaları” anlamına gelir?
B) Dostluk yoklukta belli olur.

Aşağıdakilerin hangisinde atasözünün anlamı ayraç içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır?

A) Ağaca dayanma kurur, insana dayanma ölür. (İnsan, yapacağı işte başkalarına değil kendine güvenmelidir.)

çamura bata çıka gideceğimizi bilseydim, koşa koşa buraya gelmek yerine, iyi kötü başka bir plan yapardım.
Bu parçadaki altı çizili ikilemeler aşağıdaki oluşum şekillerinden hangisini örneklemez?
A) Yakın anlamlı sözcüklerle oluşan ikilemeler
B) Zıt anlamlı sözcüklerle oluşan ikilemeler

R
N

B) Elden gelen öğün olmaz o da vaktinde bulunmaz. (Kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasından yardım beklememelidir.)

11. Doğa yürüyüşü yapalım dediklerinde eğri büğrü patika yollardan

www.mubayayinlari.com

8.

Kapıların açılıp kapanmasını sağlayan menteşeye
“zıvana” adı verilir. Kapı zıvanadan çıktığı zaman
ayakta duramaz devrilir. Buna benzer biçimde bir
kimsenin sinirlendirilip aşırı davranışlar göstermesine ve bu ruh hâlini yansıtıp çılgın gibi davranmasına göndermede bulunmak için “zıvanadan çıktı”
benzetmesi yapılır.

C) Kol kırılır yen içinde kalır. (Bir aile içindeki anlaşmazlıklar sır
olarak aile içinde kalmalı.)

C) Aynı sözcüğün tekrarıyla oluşan ikilemeler
D) Biri anlamlı biri anlamsız sözcükle oluşan ikilemeler

D) Köpek suya düşmeyince yüzmeyi öğrenemez. (Güvenilmeyecek kişilerden sakın yardım bekleme.)

I. Evin eksiğini gediğini zamanla tamamlarız.

II. Bazı oyuncular yırtık pırtık formalarla maça
çıktı.

Ö

9.

12.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklaması ile birlikte kullanılmamıştır?

III. Sahildeki bölük pörçük kayalıkların üzerinde
dolaştık.

A) Beklenmedik bir anda beni karşısında görünce beti benzi
attı.

IV. Üzerinde eski püskü bir elbise vardı.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde ikilemeler anlamca birbirine en yakındır?

B) Ailenin perişan hâlini görünce çok üzüldüm, burnumun direği
sızladı.

A) I ve III.

C) Cevap vermem gerektiği sırada dilimi yutmuştum, konuşamaz oldum.

C) II ve III.

D) Veli toplantısında kızımla iftihar ettim, koltuklarım kabardı.
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B) I ve IV.

D) II ve IV.

MUTLAK BAŞARI SORULARI
4.

SÖZ ÖBEKLERİ
1.

İnsanlara düşünmeyi ve düşünerek karar almayı öğretmeliyiz.
Yoksa kukla insanlardan oluşan bir toplum doğar.

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada geçen “kukla insan” sözüyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başarılı olmak için plan yapmak
B) Her düşünceye saygı göstermek

A) Eğlenceye düşkün olan

C) Düşünce dünyasını geliştirmek

B) Kendi iradesini kullanamayan

D) Başkalarına değer vermek

D) Sıkıcı bir hayat yaşayan

2.

Tİ
R

C) Kazançlı işler yapamayan

5.

Bir konser çıkışında ünlü kemancı Fritz Kreisler’in bir hayranı
ona doğru koşarak coşkuyla: “Sizin kadar güzel çalabilmek için
bana ne önerirsiniz?” der. Kreisler cevap verir: “Ben hayatımı
verdim. Sanatta hiçbir zaman hazır bir reçete yoktur.”
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

R
N
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EK

Takımın en sessiziydi, ne hissettiğini belli etmezdi.
Hiç konuşmaz, sorulan sorulara kolay kolay cevap
vermezdi. Hep tek oturur, hiçbir etkinliğe katılmazdı.
Ünlemi olmayan bir çocuktu. Onun hakkında kendini
yalnızlaştırmayı seviyor diye düşünürdüm.

A) Arkadaşlık ilişkileri zayıf

Eğitim görmemiş zihinler bozkıra benzer. Üzerinde hiçbir düşünce hiçbir fikir hayat bulamaz. Bu zihinlerin başarılı olması mümkün değildir. Başarılı olmak için zihni ormana çevirmek gerekir.

A) Başarıya götüren belirli ve kolay yöntemler
B) Büyük sanatçıları taklit etmek

C) Yeteneklerinin ölçüsünü bilmek
D) Plansız hareket etmek

B) Duygularını belli etmeyen
C) Kimseye güvenmeyen
D) İçten pazarlıklı

6.

Eskiden anne babalar çocuklarının erkek ise doktor, mühendis;
kız ise öğretmen olmasını isterlerdi. Çocuklarının ne istediklerinin neye ilgi duyduklarının, yeteneklerinin bir önemi yoktu çünkü
bu mesleklerde okursalar hemen iş bulabilirlerdi. Elma ağacından şeftali beklemekten bir farkı yoktu bu durumun.

Ö

3.

Ailesine ve arkadaşlarına sevgi dolu gözlerle bakardı. Mutluluğun, üzerinden hiç çıkarmadığı bir elbise olmasını dilerdi.
Bu cümlede altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sorunlarla kolayca başa çıkabilmek

Bu parçadaki “elma ağacından şeftali beklemek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

B) Hayatı boyunca sevdikleriyle yaşamak
C) Her istediğine anında ulaşabilmek

A) Çocukların kendi özüne aykırı hedefler belirlemek

D) Her durumda mutluluk ve neşesini korumak

B) Çocukları kolay iş bulabilecekleri işlere yöneltmek
C) Çocukların eğitimine önem vermemek
D) Kendi istekleri doğrultusunda hareket etmesini sağlamak
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10. Duyguların anlatımı sonucunda ortaya çıkan yaratıcılık ürünleri-

Dil yetenekleri gelişmemiş, henüz konuşamayan çocukları anlamanın en kolay yolu çizdikleri resimlerdir. Bu resimler çocukların iç dünyalarının kapılarını açar.

ne sanat eseri denir. Geçmişten günümüze birçok hevesli, sanat
duvarında bir tuğla olmak için çabalamıştır. Ama çok az sanatçı
bunu başarıp günümüze ulaşmıştır.

Bu parçada geçen “iç dünyalarının kapılarını açmak” sözüyle
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

Bu parçada altılı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ruh hâllerini belli edip yansıtmak

A) Katkı sunup kalıcılığı yakalamak

B) Sözcük dağarcıklarını belirlemek

B) Yazıldığı dönemde beğenilmek

C) Resim becerilerini ölçmek

C) Kendi toplumunun kültürünü yansıtmak

D) Eğitim durumlarına katkı sağlamak

D) Halkın beklentilerine göre yazmak

Tİ
R

7.

11.

8.

R
N

Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
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EK

Hayatım boyunca karşılaştığım sorunların çözümüne odaklanmak yerine; niye
benim başıma geliyor deyip üzüldüm durdum. Hayata baktığım pencere yanlıştı
çünkü. Her şeyin en kötüsünü düşünürdüm ben. Artık o pencerenin perdesini
kapatma zamanı geldi.

Bazı insanlar vardır amaçları uğruna arı
gibi azimle çalışırlar. Ama plan yapmadıkları için onların yaptığı delik kovayla su taşımaya benzer.
Bu parçada geçen “delik kovayla su taşımak” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çalışma azmini kaybetmek
B) Kendisi için yanlış hedefler belirlemek

C) Bir iş için doğru yöntemi seçmek

A) Karşılaştığı sorunları görmezden gelmek

D) Hatalı yöntem nedeniyle emeğini boşa harcamak

B) Hayata bakış açısını değiştirmek

C) Yaşadığı olumsuzlukların suçunu başkasına atmak
D) Daha iyi bir insan olmak için çaba sarf etmek

12. Meraklı bir insanımdır. Araştırırım, okurum, notlar alırım. Öğren-

Ö

9.

Çevremizde yetenekli birçok insan görürüz. Tek başlarına çabalayarak ülkeleri için bir şeyler yapmaya gayret ederler. Onlar
çok yetenekli enstrüman sanatçıları gibidir. Tek başlarına hayranlık uyandırsalar da ancak orkestra olduklarında daha iyi bir
eser ortaya çıkarırlar.

diklerimden yepyeni fikirler üretirim. Bir süre bu fikirleri demlendirir sonra da uygulamaya geçerim.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Başkalarından görüş almak

Bu parçadaki “orkestra olmak” sözüyle anlatılmak istenen
aşağıdakilerden hangisidir?

B) Merak ettiği konuları araştırmak
C) Düşüncelerin olgunlaşmasını beklemek

A) İşinde iyi olmak

D) Düşünmekten vazgeçmek

B) Vatanını sevmek
C) Uyum içinde çalışabilmek
D) Başkalarına muhtaç olmak
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4.

SÖZ SANATLARI
1.

Evin bahçesinde dalları bulutlara değen, dev gibi, yaşlı bir çınar ağacı var. Halat iple dalına bağlanmış salıncak, hadi ne duruyorsun sallansana, diyor. Tabii ki diyor, biniyorum salıncağa.

Bir dizede veya cümlede karşıt
sözlerin kullanılmasına “zıtlık”
denir.

Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangileri vardır?
A) Abartma - Konuşturma

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek
vardır?

B) Benzetme - Karşıtlık

A) Kitap fuarında iğne atsan yere düşmez.

C) Karşıtlık - Abartma

Tİ
R

B) Hava kararmadan evde olmalısın.

D) Konuşturma - Karşıtlık

C) Böyle dostlar düşman başına.

D) Beyaz renkli kazağı çok güzeldi.

2.

Aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme yapılmıştır?

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma vardır?

Suya girince balık sandığım ellerim.
C) Ben gemi olurum, sen kaptan ol
Yelken açarız bir sabah vakti.

R
N

D) Bize bir ninni fısıldayan nehirler
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Zeytinlikler, ardından çam ormanları.
B) Hani benim hayallerim, emellerim

Bir şeyin niteliklerini veya bir olayı, olduğundan fazla büyüterek
veya küçülterek anlatmaya abartma denir.

EK

A) Bir gün bağlardan bahçelerden yürüdüm

5.

A) Yıllar sonra bir kafede karşılaştık ilkokul arkadaşımla.
B) İstanbul’u beş dakikada gezdiririm ben size.

C) Çocuklar, oyuncağı bulmak için evin her tarafını aradı.
D) Düğün için beş kazan yemek yapıldı.

Dolaşır diyar diyar yurdumu.

3.

6.

I. Bir oturuşta dünyaları yerim
Yemezsem nasıl büyüyebilirim

Aşağıdaki dizelerin hangisinde kişileştirme yoktur?
A) Ağır ağır yürür gece
Dağların zirvelerine

Ö

II. Yağsa artık kar,
Misafirimiz olsa kardan adam

B) Bir fırtına tuttu bizi

III. Bir şarkı söyleyeceğiz sevgiye dair
Yüzyıllarca çınlayacak semalarda

Sevdaya saldı bizi
C) Sen sabahlar kadar tazesin

IV. Ne güzeldir yaşamak
Bir ırmak gibi coşkunca

Pembesin, beyazsın, yeşilsin
D) Toprak donar yatar uykuya,
Bekler baharı bereket için.

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangilerinde aynı tür söz
sanatı vardır?
A) I ve III.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) II ve IV.
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10. Valizi elinde gecenin,

Aşağıdakilerin hangisinde, dizelerdeki söz sanatı ayraç
içinde yanlış verilmiştir?
A)

B)

C)

D)

Güneşe selam verip gitmenin derdinde…
Bu dizedeki söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir?

Bir şimşek çaktı karanlığa,
Gökyüzünü boğdu aydınlığa.

(Zıtlık)

Vapurun bacası acı acı bağırır,
Kalkıyorum, vedalaşın der.

(Konuşturma)

Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır!
Bugün posta günü canım sıkılır.

(Kişileştirme)

Vatanımdan ayrıyım gözümde yaşlar,
Sel olup taşacak, bir gün derdimden!

(Abartma)

A)

Konuşturma
urma

Kişileştirme

Tİ
R

7.

D)

C)

(I) Bizim topraklar çok bereketlidir. (II) Öyle ki kuru dalı göm toprağa, meyve verir sana. (III) Ama tembellik topraktan uzaklaştırdı insanları. (IV) Toprağın işi yorucu geldi insana.

A) I.

B) II.

C) III.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde konuşturma sanatı vardır?

A) Tahtadan kuklam sallanır durur ellerimde.
B) Yavru kedi soğuktan sabaha kadar miyavladı.

C) Usta yazar imza gününe katılamayacağını söyledi.

D) IV.

D) Kalk artık dedi camdaki serçe, sabah oldu.

12.

Sonbahar üç beş damla yağmurla selam verdi yaza. Sen çekil
ey yaz, yer aç bana, ferahlasın insanlar, toprak doysun suya,
dedi. Gitmekte direnince yaz, sinirlendi sonbahar; kapattı güneşi cenk etti pamuk gibi bulutlar.

Ö

9.

R
N

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde abartma
vardır?
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8.

Karşıtlık

EK

Abartma

Kışı yazla değişsem,

Sıcacık salebi dondurmayla…
Yaz günlerine geri dönsem

Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi yoktur?

Üşümesem, terlesem!

A) Konuşturma
B) Benzetme
C) Kişileştirme
D) Zıtlık

Bu dörtlükte aşağıdaki sanatlardan hangisi vardır?
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A) Zıtlık

B) Konuşturma

C) Kişileştirme

D) Abartma

MUTLAK BAŞARI SORULARI

1

FİİLDE ANLAM - KİP - KİŞİ
1.

4.

Doğada belirli bir süreçte, kendiliğinden meydana gelen fiillere
oluş (doğa) fiili denir.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir fiil
vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil yoktur?

A) Dışarıda kalan peynir biz yokken küflenmiş.

A) Kâğıdı katlayarak bir penguen yaptım.

B) Kardeşimle birlikte bahçedeki çardağın altında uyuduk.

B) Bahçe hortumunda küçük bir delik varmış.

C) Terastan, gökyüzündeki parıl parıl yıldızları seyrettik.

C) Maç başlamadan bir saat önce çimleri sulamışlar.

D) Bazı insanlar yarışmalarda çok şaşırır.

Tİ
R

D) Hepsi çok lezzetli olan elmaları dalından topladık.

2.

5.

Ürgüp’e gittiğimde balonla uçtum.

I.
II.

Kalorifer peteklerini babamla temizledik.

I.
III.

Evin koltukları iyice eskidi.

A) I.

B) II.

C) III.

Neslihan

Yukarıda numaralanmış cümlelerdeki fiillerin anlam özellikleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

D) IV.

6.

İş fiilleri, bir nesneyle gerçekleşir. Örneğin
“kırmak” eyleminin gerçekleşmesi için kırılacak bir nesneye ihtiyaç vardır. “Vazoyu
kırdı, camı kırmış, oyuncağı kıracak.” cümlelerinde “vazo, cam, oyuncak” gibi nesneler “kırmak” eyleminden etkilenmektedir.

Ö

3.

R
N

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi çekimli fiil değildir?
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EK

İlkbaharda canlanır yer,
I
Kırlar hep yeşiller giyer.
		
II
Döner geline her ağaç,
III
Sisli bir etektir her yamaç!
IV

I.I.

I.

II.

III.

A)

Oluş

Durum

İş

B)

Durum

İş

Oluş

C)

İş

Oluş

Durum

D)

İş

Durum

Oluş

(I) Küçük tohum bir gün toprakla buluşur. (II) Toprak onu kışın soğuğundan, rüzgârından korur. (III) Küçük tohum ilkbaharla birlikte filizlenir. (IV) Filizlendikten sonra da toprağı sımsıkı
kucaklar.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde iş fiili vardır?

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde iş fiili vardır?
A) Paketin içindeki ıslak mendiller hep kurumuş.
B) Demirci, sımsıcak çeliği çekiçle dövdü.

C) Köyün içindeki ırmak yavaş yavaş akıyordu.

D) Köpek neşeyle bir o yana bir bu yana zıpladı.
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A) I ve III.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) II ve IV.

MUTLAK BAŞARI SORULARI
7.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, dilek kipiyle çekimlenmiştir?

I. Bursa Ulu Cami’nin avlusundaki ağaçlar
yeşermişti.

A)

II. Belgrad’ın sokaklarında akşama kadar
dolaştık.

B)

III. Alaçatı’nın muhteşem manzarasını hayranlıkla izledik.
IV. Grönland’da kışın deniz bile donuyor.

Gazeteciler yalan
haber yapmamalı.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde oluş fiili vardır?
B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde haber kipi
yoktur?

R
N

A) Bir tekneyle Ege’nin dupduru koylarında gezmişler.
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Haber kipleri zaman bildirir.

Yazar, bir köyde son
romanını yazıyor.

11. Bir kip kendi anlamının dışında başka bir zamanı bildiriyorsa
kipte anlam (zaman) kayması olur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geniş zaman kipi bu açıklamaya uygun kullanılmıştır?
A) Yarın, istediğin dergileri sana getiririm.

B) Samanyolu’ndaki yıldızlar ne kadar güzel parlıyor.

B) Ben kahvaltıdan önce spor yaparım.

C) Kamp ateşi etrafında birlikte şarkılar söyleyelim.

C) Dedem, bahçesinde kendi sebzesini yetiştirir.

D) Kumsalda kızımla birlikte kumdan kale yaptık.

D) Zor zamanlarında insanlara yardım etmeyi severim.

Ö

9.

Kenan Doğulu yeni
bir albüm çıkarmış.

EK

8.

A) I ve II.

D)

Tİ
R

C)

Tiyatro sanatçıları
uzun provalar yaparlar.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil, emir anlamı taşımak-

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilin kişisi ayraç içinde
yanlış verilmiştir?

tadır?

A) Tezgâhının başında bir çömleğe şekil veriyordu. (3. tekil kişi)

A) Havalar soğuduğunda evden dışarı hiç çıkmaz.

B) Zihninizi geliştirmek için satranç oynamalısınız. (1. çoğul kişi)

B) Patlayan su borusunu hemen değiştirecekmiş.

C) Onlara otelde piyanoyla küçük bir konser vermişsin. (2. tekil
kişi)

C) Kaykay sürerken kaskını da taksın.
D) Akşamleyin size güzel bir hikâye anlatayım.

D) Nemrut’a çıkıp güneşin doğuşunu izlemişler. (3. çoğul kişi)
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MUTLAK BAŞARI SORULARI

2

FİİLDE ANLAM - KİP - KİŞİ
1.

4.

Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüklerin her
ikisi de oluş fiilidir?
A)

I. Atık maddeleri geri dönüşüm kutularına atın.
II. Bizim ufaklığa deniz gözlüğü aldık.
III. Annemler, beni bu duraktan alacaklar.

B)

IV. Sitenin bahçesine biz de kuşevleri yapsak.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde haber kipi
kullanılmıştır?

C) II ve III.

D) III ve IV.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması olmuştur?

Bir günde sararır tüm yapraklar
Zamanla soğur her yan

Tİ
R

B) I ve IV.

Can suyu yağmurla ekinler büyüyor
Tarlalarda başaklar yüzümüze gülüyor

D)

5.

Beni rüzgârlı bir dağa benzetirler
Ama ben bir ırmak gibi döküleceğim denize

Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki fiilin kip ve kişisi ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Yaz tatillerini dağdaki kulübesinde geçiriyor.
B) Arılar, bütün bitkilerin çoğalmasını sağlar.

C) Yeni yapılan araçla Mars’a yolculuk yapılacak.

R
N

D) Güneş, yemyeşil zirvelerin ucundan doğdu.
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EK

2.

A) I ve II.

C)

Kararır yavaş yavaş hava
Yalnızlık dolaşır tüm sokaklarda

B) Her zaman, gerçekleri yansıtan bir ayna olmalıyız. (İstek
kipi – 1. çoğul kişi)

C) Aklın başına gelince pişman olacağın bir işi yapma. (Emir
kipi – 2. tekil kişi)
D) Mutluluğa ulaşmak için mutluluk verdim. (Bilinen geçmiş zaman – 1. tekil kişi)

6.

Ö

3.

A) Çocukları seven yaşamı da sever. (Geniş zaman – 3. tekil
kişi)

Aşağıdaki cümlelerin
hangisinde fiil geniş zaman
kipiyle çekimlenmiştir?

(I) Başhekimimiz benden bir araştırma yapmamı istedi. (II) Hastanemizden hizmet alan hastaların memnuniyet derecelerini
araştıracağım. (III) Böylece insanlara daha iyi hizmet verebileceğiz. (IV) Ayrıca, bu görevi bana verdiği için çok sevindim.
Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki fiillerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Hakan

A) I. cümledeki fiil, durum fiilidir ve 3. tekil kişiyle çekimlenmiştir.

A) Temizlemek için havuzun suyunu boşaltacaklar.
B) Askerler nöbet noktalarından hiç ayrılmamalı.

B) II. cümledeki fiil, iş fiilidir ve 1. tekil kişiyle çekimlenmiştir.

C) Bu hayvanlar insanlara zarar vermez.

C) III. cümledeki fiil, gelecek zaman kipi ve 1. çoğul kişiyle çekimlenmiştir.

D) Bahçesinin etrafına tahtadan çit çekiyor.

D) IV. cümledeki fiil, durum fiilidir ve geçmiş zaman kipiyle çekimlenmiştir.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI
7.

10.

Aşağıdakilerin hangisinde gelecek zaman kipi cümleye
emir anlamı katmıştır?

A)

(I) Okulumuzdaki bütün öğrenciler atık
pilleri topluyor. (II) Böylece doğanın zarar

Rize’ye giderken Ordu’da bir gün
konaklayacağız.

Dilara

görmesini önleyeceğiz. (III) Bu konuda
öğretmenlerimiz ve ailelerimiz de bizi

B)

destekliyor. (IV) Bence toplumumuz bu

Suat

C)
Hızlı tren hattı için bu dağa tünel açacaklar.
Pelin

konuda gittikçe bilinçleniyor.

Tİ
R

Şimdi yanına gidip kardeşinden özür
dileyeceksin.

A) I.

Tarık
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Misafirler için mercimekli köfte yapacağım.

R
N

Kızımı çok özlüyorum. Geçen ay yurt dışına onun yanına gittim.
Kızım orada üniversite öğrenimi görüyor. İki yıl daha kalacak.

B) Gereklilik kipi

D) Şimdiki zaman kipi

Ö

C) 1. tekil kişi eki

9.

C) III.

11.

D) IV.

Şekerleri saklamışsın.

I.

Geçmiş zaman

Kar bütün gün yağsa.

II.

Emir

Bize komik fıkralar anlatır.

III. Geniş zaman

Raporları dikkatli incele.

IV. Dilek-şart

Tablodaki eşleştirmenin doğru olması için numaralanmış
kiplerden hangileri yer değiştirmelidir?

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) İş fiili

B) II.

EK

D)

8.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde durum
fiili vardır?

A) I ve III.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) II ve IV.

12. Harun, Belkıs’a merakla sordu:

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dilek kipiyle çekimlenmiş
bir fiil yoktur?

– Hindistan’da Tac Mahal’i de gezdin mi?

A) Ülkemizin geleceği için robotik kodlama dersini zorunlu yapalım.

– Evet, her köşesini zihnime kazıdım.

B) Elektrik üretmek için rüzgâr enerjisinden daha çok yararlanmalıyız.

Bu parçada aşağıdaki kişi eklerinden hangisi kullanılmamıştır?

– Peki, arkadaşlarınla nasıl buluştunuz?

C) İş yerindeki bütün ampulleri çıkarıp led ampul takın.
D) Evimizin çatısına biz de güneş enerjisi paneli taktıracağız.
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A) 1. çoğul kişi eki

B) 3. tekil kişi eki

C) 2. tekil kişi eki

D) 2. çoğul kişi eki

MUTLAK BAŞARI SORULARI

3

FİİLDE ANLAM - KİP - KİŞİ
1.

4.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil gelecek zaman kipi ve
2. tekil kişiyle çekimlenmiştir?
A) Tüneldeki kazada yol kapanınca hiç korkmamışsın.

(I) Bütün gece portakal ağaçlarının altında dolaştım. (II) Deniz
tarafından sıcak bir rüzgâr esiyordu. (III) Yirmi yaşında, güçlü
kuvvetli bir köylü çocuğuydum. (IV) Kalbim sanki sevinçten parçalanacaktı.

B) Başarılı olduğumu görünce bu sözlerinden utanacaksın.
C) İlçe otobüsüne binmek için yeni otogara gideceksiniz.
D) Kuşlar, yazın bitiminde güneye doğru göç ederler.

I.I.

C) III.

D) IV.

5.

Kuşlar uçar gökyüzüne korkusuz,

(I) Saçları beline kadar uzamıştı. (durum fiili) (II) Eline bir tarak alıp yavaş yavaş taradı. (iş fiili) (III) Az

Ufuklara müjdeleri sal çocuk.

I.
III.

Sevgilerle sevinçlerle yürü de

I.
IV.

Umutlarla yüreklere dal çocuk.

kalsın geçen ay saçlarını kısacık kestirecekti. (iş fi-

EK

I.
II.

ili) (IV) Hatta kuaföre kadar gidip son anda vazgeçmişti. (durum fiili)

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde fiilin anlam özelliği ayraç içinde yanlış verilmiştir?

R
N

2.

B) II.
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A) I.

Tİ
R

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde çekimli
fiil yoktur?

A) I.

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisindeki fiil farklı bir
kiple çekimlenmiştir?

3.

B) II.

C) III.

C) III.

D) IV.

D) IV.

Ö

A) I.

B) II.

6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem iş fiili değildir?
A) En sonunda biz de evimize fiber internet bağlattık.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiil kipinde anlam kayması vardır?
A) İshakpaşa Sarayı’nın duvarlarındaki kabartma resimleri dikkatle inceledik.

B) Elinde valiziyle metroda terminale kadar ayakta gitti.

B) Atatürk, Türk halkını da arkasına alarak yurdu düşmanlardan
kurtarıyor.

C) Daha 15 yaşında olmasına rağmen üç şarkı bestelemiş.
D) Deniz kabuğundan yaptığı kolyeleri annesiyle birlikte satıyor.

C) Çevremde gördüğüm ilginç yüzlerin karikatürünü çizerim.
D) Cumhurbaşkanı, ziyaret ettiği şehrin tarihî yerlerini gezmiş.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI
7.

10.

I.
Bugünkü telefonlar on yıl önceki bilgisayarlardan daha iyi çalışıyor.

Bence siz hemen bahçedeki masa ve
sandalyeleri düzenleyin.
Osman

II.
Koyunların yünlerini kırpıp fabrikaya
satmışlar.

IV.

Vatandaşlarımızın sosyal imkânlarını
artırmalıyız.

Buradaki stat açıldığında birlikte maça
gidelim.

Ceyda

Tİ
R

III.

O zaman ben de Burcu’yla Turan’a
haber vereyim.

Onlar için çok güzel bir sürpriz olacak.

Emine

Belki bundan sonra arada sırada böyle
şeyler yaparız.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde dilek kipi
kullanılmıştır?

D) III ve IV.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem haber hem de dilek
kipi kullanılmıştır?
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C) II ve IV.

11.

A) Dilek-şart

B) Emir

C) Geniş zaman

D) Gelecek zaman

I. Buğulanan cama bir kalp çizdi.

II. Yaşlandıkça saçları iyice ağırdı.
III. Kapkaranlık gecede bir yıldız kaydı.

A) Evin önündeki karları temizlemeli, ben bir kürek getireyim.

IV. Ocaktaki su biraz geç kaynadı.

B) Sen o gün sınava gireceksin, babam seni götürür.

C) Dengede durmayı bir kere öğrensen bisikleti rahatlıkla sürersin.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde oluş fiili vardır?

D) Arabanın arka tekeri patlamış, şimdi karanlıkta nasıl değiştireceğiz?

A) I ve III.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) II ve IV.

Ö

9.

Bu kişilere ait cümlelerde aşağıdaki fiil kiplerinden hangisi yoktur?

EK

B) I ve III.

R
N

8.

A) I ve II.

Ferhat

12. NASA’nın uzay programını yakından takip ediyorum. Çıkan ha-

Aşağıdakilerin hangisinde fiilde çoğul kişi eki kullanılmıştır?

berlere göre 2019’da ticari amaçlı uzay programlarına tekrar
başlayacaklar. Geçen hafta içinde NASA Başkanı Jim Bridenstine, bu uçuşta görev alacak astronotları açıkladı.

A) Dağın zirvesinde kaç gün kamp yapacaksınız?
B) Kitabın kapağını da kendisi tasarladı.

Bu parçadaki altı çizili fiillerin kişileri, sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

C) Peki, bizim yanımıza ne zaman uğrayacaksın?
D) Biraz reçine toplayıp kemanımı cilalayacağım.
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A) 2. tekil, 1. çoğul, 3. tekil

B) 1. tekil, 3. çoğul, 3. tekil

C) 1. tekil, 2. çoğul, 2. tekil

D) 2. tekil, 2. çoğul, 1. Tekil

MUTLAK BAŞARI SORULARI
4.

FİİLDE YAPI
1.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik eylem yoktur?
A) Çocuklar için bir ağaç evi yapabiliriz.

Yapım eki alarak yeni bir anlam kazanmış eylemler türemiş yapılıdır.

B) Millî Takımımız maçın başında golü atıverdi.
C) Günün her saatinde enerjik olmalıyız.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek
vardır?

D) Yolculuklarda genellikle müzik dinlerim.

A) Elindeki belgeleri hızlıca çantasının ön gözüne tıktı.
B) Kitap fuarında yazara kitabını imzalattım.
D) Mahallemizdeki sokak lambaları bir bir yanıyor.

O, çevresindeki insanlara hep gülümser.

I.
II.

Denizin üzerindeki uçak bir süre sonra havalandı.

I.
III.

Bu sabah ofiste diğer firmayla görüşeceğim.

I.
IV.

Ben, senin fikirlerini çok önemsiyorum.

5.
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EK

I.I.

Şeyma
Öğretmen

A) Bir adam havuzdayken su yatağında uyuyakalmış.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiil, bir
isim kökünden türemiştir?
A) I ve III.

3.

B) Yumurtadan yeni çıkan yavru kaplumbağalara yardım ettik.
C) Çin malı oyuncaklar maalesef elimde kaldı.

B) I ve IV.

D) Güneş’teki patlama, Dünya’daki elektronik aletleri etkiledi.

D) II ve IV.

Ö

C) II ve III.

Birden fazla sözcükten oluştukları
için deyim biçimindeki fiiller de birleşik yapılıdır.

Aşağıdakilerin hangisinde Şeyma Öğretmenin yaptığı açıklamayı örnekleyen bir fiil vardır?

R
N

2.

Tİ
R

C) Şimdi şu soğukta, şu ortamda sıcacık bir kahve içmeliyiz.

6.

“Etmek, olmak” sözcükleri yardımcı fiillerdir ve bir isimle kalıplaşarak birleşik fiil oluşturabilirler.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit yapılı eylem yoktur?
A) Fabrikalar yüzünden şehrin havası kirlendi.

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek
yoktur?

B) Wimbledon Tenis Turnuvası’nı Nadal kazandı.
C) Hiç giymediğiniz kıyafetleri ihtiyaç sahiplerine veriniz.

A) Güneş sisteminin varlığından ilk kez İbn-i Heysem bahsetmiştir.

D) Okulda öğrendikleriyle kendisine adım sayar yapmış.

B) Çölde yaşayan Berberiler, develerle yol alırlar.
C) İzmir’deki saat kulesi 1901 yılında inşa edilmiştir.
D) Spor yapmak, sağlıklı yaşam konusunda insana yardımcı
olur.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI
7.

10. Tren bileti aldım. Meğer tren arızalanmış. Ben de biletimi iptal

(I) Manisalı Osman ve Yeter Gürcan çifti kendileri için yaptıkları
ekşi mayalı köy ekmeğini artık satmak için üretiyor. (II) 1 kilo 250
gramlık bu köy ekmeğini 6 liraya satıyorlar. (III) Çift, talebe göre
günde 40 ekmek ürettiğini ifade etti. (IV) Tadına bakan herkes
ekmeği çok beğenmiş.

ettirdim.

Bu parçadaki eylemlerin yapısı aşağıdakilerin hangisinde
sırasıyla verilmiştir?
A) Türemiş - Basit - Birleşik

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde fiillerin
yapısı aynıdır?

C) II ve III.

D) II ve IV.

(I) Kars’taki Ani Ören Yeri, UNESCO
Dünya Miras Listesi’nde yer alıyor.
(II) Bu küçük yerleşim merkezi “Meeniyetler Beşiği” olarak adlandırılıyor. (III) Ani, etkili olan yoğun kar
yağışının ardından beyaz gelinliğini
giydi. (IV) Bu muhteşem manzara
herkesin gözünü kamaştırıyor.

D) Türemiş - Birleşik - Basit

A) I. cümledeki, yardımcı fiille oluşmuştur ve birleşik yapılıdır.

duruşunu bozmadan çukuru kapattım. (III) Fidanın ilk can suyunu ben verdim. (IV) Doğayı sevdiğim ve koruduğum için annem
bana teşekkür etti.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde basit yapıda bir fiil vardır?
A)

R
N

C) III. cümledeki, basittir.

11. (I) Annemin açtığı çukura fidanı güzelce yerleştirdim. (II) Kökün
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Bu parçada numaralanmış cümlelerdeki fiillerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

B) II. cümledeki, türemiştir.

C) Basit - Türemiş - Birleşik

Tİ
R

B) I ve IV.

EK

8.

A) I ve III.

B) Birleşik - Türemiş - Basit

II.

D)

III.

Ö

9.

I.

C)

D) IV. cümledeki, deyim biçiminde birleşik fiildir.

B)

IV.

12. Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki eylemin yapısı ayraç

Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki fiillerin ikisi aynı yapıda değildir?

içinde yanlış verilmiştir?

A) Astronotlar uzaydan döndüğünde uzamış olan boyları 3 cm
kısalır ve kullanmadıkları için kasları zayıflar.

A) Paraşüt, uçaktan önce icat edilmiştir. (Birleşik)

B) Küçük göktaşları Dünya’nın atmosferine girdiğinde yanar,
biz bunu yıldız kayması zannederiz.

C) Binlerce yıl önce Anadolu’da Asya fili yaşardı. (Türemiş)

B) Yelken balığı 110 km hızla yüzebilir. (Basit)
D) Aslanlar, boğazlarındaki kemik sayesinde çok şiddetli kükrer. (Basit)

C) Gülmek stresi azaltır, bağışıklık sistemini güçlendirir.
D) Doğaya atılan plastiklerin yok olması yüzyıllar sürüyor, bu
nedenle onları geri dönüşüm kutularına atmalıyız.
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4.

EK FİİLLER
1.

Ek fiiller (idi, imiş, ise, -dır) fiillerde de kullanılabilir. Bu durumda
ek fiil, fiildeki kip ekinden sonra gelir.
Örnek: gez - ecek - miş

“idi, imiş, ise, -dir” ek fiilleri, isimlere gelerek onların fiil gibi çekimlenmesini ve yüklem olmasını sağlar.

Fiil

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek
vardır?

Kip

Ek fiil

;

sor - malı - y - dı
Fiil

Kip

Ek fiil

Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek
vardır?

A) Kuşlar, havası kirlenen şehri bir bir terk etti.

A) Davul, eskiden haberleşmek için kullanılmış.

B) Memleketimin çayırlarında mis kokulu rüzgârlar esiyordur.

B) Köpeklerin kulakları insanlardan daha iyi işitir.

C) İnsanlara dostluk, barış, iyilik getirsem...

C) Ülkemizde de sönmüş yanardağ varmış.

Tİ
R

D) Everest’in dorukları yıl boyunca karlıymış.

D) NASA, araştırma için Mars’a araç göndermişti.

5.

R
N

(I) Buğday, Antarktika kıtası hariç dünyanın
her yerinde yetişen otsu bir bitkidir. (II) Buğdayın ilk ekildiği alanlar İran, Kafkasya ve
Anadolu’dur. (III) Buradan bütün dünyaya
yayılmış. (IV) Ülkemizde İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu, buğday yetiştiriciliği konusunda öne çıkan iki bölgemizdir.
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EK

2.

A) I.

B) II.

(I) Normal rüzgârlar çok yüksek
hızda esmez. (II) Hızı saatte 100 kilometreyi aşan şiddetli rüzgârlara
fırtına denir. (III) Hızı saatte 300 kilometreyi geçen fırtınalar ise kasırgadır. (IV) Kasırgalar, daha çok okyanus bölgelerinde görülür.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil vardır?
C) III.

D) IV.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil kullanılmamıştır?

3.

B) II.

C) III.

D) IV.

Ö

A) I.

6.

Geniş zaman ek fiili (-dır), isimlere geldiğinde bazen düşer.
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir kullanım vardır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı görevde bir ek fiil kullanılmıştır?
A) Ankara’da bulunan bir ilkokul kendi elektriğini üretiyormuş.

A) Atmosferdeki havanın yer değiştirmesine rüzgâr diyoruz.

B) Bal, güneş görmediği sürece bozulmayan tek gıdaymış.

B) Van Gölü, dünyanın en büyük sodalı gölü.

C) İlk Türk yolcu uçağının kapasitesi 6 kişiydi.

C) Su, tüm canlıların yaşam kaynağıdır.

D) Kanguruların dünya üzerinde yaşadığı tek yer Avustralya’dır.

D) Kaliforniya’da bulunan bir çam ağacı 4700 yaşındaymış.
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7.

10.

Babamla ilk defa bir futbol maçına gidecektim. O

I.

I.I.

Çocukken ilgilendiğim tek spor dalı basketboldu.

I.
II.

Annem, babam gelmeden önce sofrayı hazırlardı.

I.
III.

Hasta olmadan önce sağlığın kıymetini bilmeliymişiz.

I.
IV.

Penceremde ötüp duran kuş bir serçeymiş.

zaman çok heyecanlıydım. O gece heyecandan

II.

erkenden yattım. Sabah da erkenden kalktım.

IV.

Tİ
R

III.

Bu parçada numaralanmış sözcüklerin hangilerinde ek fiil
vardır?
B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

A) I ve II.

B) I ve IV.

C) II ve III.

D) III ve IV.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” ek fiil olarak kullanılmıştır?
A) Kahveyi sevsen sana da bir fincan ikram ederdim.
B) Biraz balık tutsak karnımızı doyururduk.
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EK

8.

A) I ve II.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde isme gelen ek fiil kullanılmıştır?

C) Gücüm yerinde, taşı sıksam suyunu çıkarırım.

B) Beline kadar inen saçları simsiyahtı.

C) 9 Eylül’de Türk halkı bir destan yazdı.

R
N

12. (I) Toprak, yeryüzümüzün örtüsüdür. (II) Hava, su, organizmalar
ve minarellerden oluşmuştur. (III) Dünyamızın şekillenmesinde
katkısı oldukça büyüktür. (IV) Bitkilerin yaşamı için gerekli besinleri sağlar.

Ö
Derin

A) Kulağıma hoş gelen her tür müziği dinlerdim.

D) Keşke sen de iyi bir telefon alsaydın.

D) Yollar kapalıysa evden hiç çıkmayalım.

9.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-dı” eki, ek fiil değildir?

“-dır” geniş zaman ek fiili
aşağıdakilerin hangisinde
cümleye olasılık anlamı
katmıştır?

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde ek fiil
yoktur?
A)

A) Benim en sevdiğim yiyecek dondurmadır.
B) Ekrem, kütüphaneye bizden önce gitmiştir.

C)

C) Atatürk, birçok devrim yapmıştır.
D) Bahçemizin meyveleri çok lezzetlidir.
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I.
III.

B)

D)

II.
IV.

MUTLAK BAŞARI SORULARI

1

ZARFLAR

4.

A)

1.

Eylemleri durum, zaman, ölçü, yer
yön ve soru yoluyla belirten sözcükler zarftır.

A) İyi bir insan o, kimseye zararı dokunmaz.
B) Bana iyi bir fikir lazım.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf yer-yön belirtmektedir?

Öğretmenler odasına
çekinerek girdim.

5.

I. annem

II. giydirdi

III. kız kardeşimi

IV. güzel

Bu sözcüklerle oluşturulacak kurallı bir cümlede “güzel” kelimesinin zarf olabilmesi için doğru sıralama nasıl olmalıdır?

D) Kulübedeki perdeler biraz sararmış.

A) I - IV - III - II

B) I - III - IV - II

C) III - IV - I - II

D) IV - III - I - II

R
N

C) İskelenin tahtalarını sağlam yapmışlar.

6.

I. Çadır kampına mutlaka ailemle gideceğim.

I. Benimle doğru konuşmazsan külahları değişiriz.

II. Bir daha karşıma sakın çıkma.

II. Aydan aya uğrar hatırımı sorar.

III. Şemsiyeni yanına al, belki yağmur yağar.

III. Yüncüden üç yumak ip aldım.

IV. Televizyonun başından artık kalkar mısın?

IV. Soruları ne zaman bitireceksiniz?

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde “kesinlik”
anlamı taşıyan zarf vardır?

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I ve II.

B) I ve III.

A) I. cümlede “doğru” sözcüğü fiili durum yönünden belirtmiştir.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

B) II. cümledeki “aydan aya” sözcüğü fiili zaman yönünden belirtmiştir.

Ö

3.

D)

EK

D) İşlerim iyi gidiyor çok şükür.

B) Baharda ev için temel atılacak.

C)

Kırmızı topu
parkta patladı.

C) İyi günde herkes yanında olur.

A) Eşyaları asansörle aşağı taşıdık.

Seninle sabaha
kadar konuşamam.

Tİ
R

Bu açıklamaya göre “iyi” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf görevinde kullanılmıştır?

B)

Yarın şirkete müfettişler
teftişe gelecekmiş.
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Sevinç

2.

Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük bir eylemi durum yönünden belirtmiştir?

C) III. cümledeki “üç” sözcüğü fiili miktar yönünden belirtmiştir.
D) IV. cümledeki “ne zaman” sözcüğü fiili soru yoluyla belirtmiştir.
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10. Aşağıdakilerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanıl-

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi miktar bildiren
bir zarf değildir?

mıştır?

A) Kaç gündür uykusuzdum, bugün de çok uyumuşum.

A) Usul usul yağıyor yağmur.

B) Yağmur damlaları camlardan gözyaşı gibi süzülüyor.

B) Tarladaki irili ufaklı taşları temizledi.

C) Pantolon bana dar geldi, belini azıcık genişletelim.

C) Akşam yemeğini acele acele yedi.

D) Otobüs Afyon’da yirmi dakika kadar beklemişti.

D) Buradan mutlu mesut ayrıldı misafirlerimiz.

Tİ
R

7.

8.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zarfla sağlanmamıştır?
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EK

A)

C) III.

D)

Bunu benimle
neden
konuşmadın?

D) IV.

Affedersiniz,
tren ne zaman
kalkacak?

Ö

B) II.

Adam bizden
ne istiyormuş?

		

Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisi zarf değildir?
A) I.

B)

Kitabın kapağını
nasıl buldun?

C)

R
N

Bütün yaz sahil şeridini keyifle dolaştım.
I
II
Gönlüm nereyi beğenirse oraya kuruverIII
dim çadırımı. Tabii yemekler biraz uyduruktu. Ama olsun, bu tatili asla unutamaIV
yacağım.

9.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarftır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarftır?
A) Akşama kadar sessizce bebekleriyle oynadı.

A) Acı yemeklerle aram yoktur.

B) Kardeşimin sıcacık ellerini tuttum.

B) Korku filmi izlemeyi sevmem.

C) Zeki çocukları herkes sever.

C) Buzdolabım gürültülü çalışıyor.

D) Dün birlikte komik bir film izledik.

D) Kendisine akıllı telefon almış.
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