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     SUNU

     Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

5. sınıf, hem ortaokul dönemi açısından hem de üç yıl sonraki dönem olan lise öğrenimi açısından 
büyük önem taşımaktadır.  Bildiğiniz üzere yaşadığımız çağ, öğrencilerimizden günlük hayata dönük bilgi, beceri, 
tutum ve değerleri kazanmalarını bekliyor. Söz konusu bilgi, beceri, tutum ve değerleri kazanmak açısından 5. sınıf 
bir dönüm noktası değerindedir. Çünkü artık öğrencilerimizin sadece sınava hazırlanmaları değil hayata hazırlanan 
bireyler olarak kendilerini yetiştirmeleri gerekiyor. Aynı gereklilik, Liselere Giriş Sınavı için de yine bu sınavın örnek 
tuttuğu veya aynı amaca yöneldiği TIMSS ve PISA gibi uluslararası sınav ve saha araştırmaları için de yaşanıyor.

Eğitim yayımcısı bir kurum olarak biz de 5. sınıf öğrencilerimiz için hedeflerimizi, PISA ve TIMSS çerçe-
vesine, ayrıca “Liselere Geçiş Sınavı”na göre belirledik. Sorularımız, MEB’in gerçekleştirdiği sınavda olduğu 
gibi sadece çoktan seçmeli test maddeleri ile kurgulanmış olsa da yönelip ölçtüğü kazanım ve beceriler 
açısından tümüyle ulusal ve uluslararası standartlara (MEB’in uyguladığı sınavlar, PISA VE TIMSS) göre  
5. sınıf öğrencilerimiz için hazırlandı. Öğrencilerimizin her alanda okuyan araştıran, okuduklarından ve araştır-
dıklarından çıkarım yapabilen, bildiklerine dayalı olarak bilmediklerini tahmin edebilen, analitik düşünebilen, bilim-
sel bilgi, beceri ve yöntemleri kullanan bireyler olmasını istiyoruz. Bunu hem uluslararası alan araştırmaları hem 
de yeni sınav sistemi zorunlu kılıyor. Bizler de üzerimize düşeni yaptık ve Mutlak Başarı Yeni Nesil Soru Ban-
kalarımızı 5. sınıf öğrencilerimizin de düzeyine uygun olarak hazırladık.

“MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”, 5. sınıf düzeyindeki öğretim programlarının 
içerikleri üzerine bina edilmiş, kazanım edinme ve bilgiyi öğrenmenin yanında edinilen bilgi ve kazanımları kullan-
mayı 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, mu-
hakeme yapabilme gibi “üst düzey bilişsel becerileri”ni ölçen sorulardan oluşmaktadır. 

Değerli Veliler,

“Yeni Nesil Soru Bankası Seti”ne ait MUTLAK BAŞARI SORU BANKALARI, açıklanan ulusal ve uluslara-
rası ölçme hedefleri ve bilimsel kriterler açısından sahalarında eşsizdir. Sorularımız, öğretim programlarının da 
temelini oluşturan ve Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca hazırlanan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi”ndeki;

• Dijital yetkinlik,

• Matematiksel yetkinlik,

• Bilim yetkinliği ve 

• Ana dilde iletişim yetkinliği

gibi becerileri de ölçülebilecek nitelikte ve 5. sınıfta okuyan öğrencilerimizin çözebileceği şekilde hazırlan-
mıştır. Kitabımız, öğrencilerimizin programlardaki kazanımları edinme ve “üst düzey bilişsel beceri” durumlarının 
tespitini ve bu yolla Lise Giriş Sınavları’nda mutlak başarıyı hedeflemektedir.

ÖRNEKTİR



IV

Sevgili Öğrenciler,

Gireceğiniz sınavlarda ve hayatta; okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha başarılı ola-
caktır. Şu an 5. sınıfta okuyan sizler de bizim hazırladığımız “MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARI-
MIZ” ile şimdiden hem öğretim programlarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığınızı denemiş hem de doğru yöntemle 
sınav hazırlığı yapmış olacaksınız. Bu çalışmalarınız okul derslerinize de başarı olarak yansıyacaktır.

Yayınevi olarak bizim çalışmalarımız, velilerinizin özverileri, sizlerin iyi yetişmesi içindir. Sizlere “MUTLAK 
BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”ı sunmaktan dolayı kıvanç duyuyoruz. Asıl kıvanç ve sevincimiz 
ise girdiğiniz sınavlar sonrası gülen yüzleriniz olacaktır. Ömür boyu başarı, sağlık ve mutluluk diliyoruz.

MUBA YAYINLARI
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZCÜKTE ANLAM 1
1. Aşağıdaki çocuklardan hangisi mecaz anlama gele-

cek bir sözcük kullanmıştır?

Bugün hava 
çok rüzgârlı.

A)

Boynumdaki 
atkımı annem 
ördü.

B)

C) D)

Düşünce dizi-
min acısından 
ağlamaya baş-
ladım.

Ayşe Cem

Zeynep Ali

Yeni gelen 
arkadaşımız 
bana çok so-
ğuk davrandı.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözün an-
lamı yanlış verilmiştir?

A) Eve hırsız girince kapının kilidini değiştirdiler.
                         Gerçek anlam

B) Usta kalemler “Edebiyat ve Söyleşi” adlı bilgi şölenine
                Gerçek anlam

 katıldılar.
C) Çok çalışkandı, parlak bir geleceği olacağına eminim.

                Mecaz anlam

D) Genç bir adam seni sorup duruyormuş mahallede. 
 Gerçek anlam

3. “Kötü alışkanlıklarından bir an önce kurtulmalı.”cümlesin-
deki “kötü” sözcüğünün anlamca karşıtı aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) Yararlı B) Nazik
C) Kaba D) Kırıcı

4. Aşağıdakilerin hangisinde “ince” sözcüğünün anlamı 
ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) İnce bir kitap vardı elinde. (Dar, kalınlığı az olan.)

B) Bana hediye alması ince bir düşünce. (Zarif, kaba karşıtı.)

C) Evde ince bir temizlik yapılmalı. (Özen gösterilen)

D) Uzun, ince, yağız bir delikanlıydı. (Gücü az olan)

5. “Ağır” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sin-
dirimi güç” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır?

A) Dedemin kulakları iyice ağır işitir oldu.
B) Çantam çok ağır taşıyamadım.
C) Yediğim yemekler bana ağır geldi.
D) Ağır şartlar altında çalışıyordu.

6. 

Bitkiler de canlıdır. Fotosentez yaparak kendi 
besinlerini üretirler. İnsanlar için de birçok fay-
dası vardır. Bunun dışında hayvancılık, sanayi 
gibi birçok alanda da ham madde niteliği ta-
şırlar.

Parçayı okuyan bir kişi terimler sözlüğü oluşturmak 
isterse aşağıdaki sözcüklerden hangilerini alabilir?

A) Bitkiler, fotosentez, ham madde
B) Bitkiler, canlı, fotosentez, fayda
C) Fotosentez, insanlar, hayvancılık, alan
D) Fotosentez, fayda, birçok, nitelik
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükle 
yanında verilen açıklama uyuşmamaktadır?

A) 
Dantelin modelini bir 
türlü çıkartamadım. Örnek

B) Bilgi alışverişinde 
bulunmak çok önemlidir.

Satın 
alma işi

C) 
Tabakları alçak 

olan rafa yerleştir.
Yerden 

yüksekliği 
az olan

D) 
Sohbete dalınca saatin geç 
olduğunu fark edemedim.

Konuşarak 
hoş vakit 
geçirmek

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “iyi” sözcüğü  “bol” 
anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır?

A) Gülerek kapıdan içeri girdi ve “Sana iyi haberlerim var.” 
dedi.

B) Bizim zamanımızda karnede notlar; zayıf, orta, iyi şek-
linde değerlendirilirdi.

C) Bir haftadır iyi yağıyor yağmur, çiftçinin yüzü gülüyor.
D) İyi kalpli olduğu güler yüzünden ve efendi tavırlarından 

belliydi.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözcük açıklamasıy-
la birlikte verilmiştir?

A) Çayı demlemiş, pastalar yapmış, bizi bekliyordu.
B) Konuyu yüzeysel olarak bir ayrıntı vermeden açıkla-

mış.
C) Polis aracı her akşam düzenli bir şekilde mahallede 

devriye geziyor.
D) Saat yediden sonra yemek yemek sağlığa zararlı ola-

bilirmiş.

10. I. Yıl sonunda oynayabilecekleri bir oyun yazdı.
II. Mangala, zekâyı kuvvetlendiren aynı zamanda eğlen-

diren bir oyundur.
III. Onun oyununu anlamazdan gelip inanmış görünece-

ğim.
“Oyun” sözcüğünün numaralanmış cümlelerde kazan-
dığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğ-
ru verilmiştir?

A) Terim - gerçek - mecaz

B) Terim - mecaz - gerçek

C) Gerçek - gerçek - mecaz

D) Mecaz - terim - gerçek

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sıra” sözcüğü ya-
nında verilen açıklamaya uygun kullanılmamıştır?

A) Oturak: Okulun sıralarını yaz tatilinde veliler boyadı.
B) Düzen: Bizi sıraya sokup ikişerli şekilde içeri aldılar.
C) Dizi: Sıraların üzerine yazı yazanlar cezaya kaldı.
D) Belirli düzene göre dizilme: Anaokulunda yaş sıra-

sına göre sınıf seviyeleri belirleniyor.

12. I. Öğretmen benimle sakin bir şekilde konuştu.
II. Mahalle sakinleri yaşanan olaydan çok etkilendi.
III. Ayşe çok sakin bir insandır, kolay kolay sinirlenmez.
IV. Biraz sakin olur musun lütfen, işleri zorlaştırıyorsun.
Aşağıdakilerden hangisi “sakin” sözcüğünün bu cüm-
lelerde kazandığı anlamlarından biri değildir?

A) Kızgınlık göstermeyen B) Bir yerde oturanlar
C) Durgun, dingin D) Sessiz
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZCÜKTE ANLAM 2
1. “Taramak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

“Derleme ve araştırma yapmak için bir yayını dikkatle göz-
den geçirmek” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır?

A) Saçı bitlenince annesi sabaha kadar saçını taramakla 
uğraşmış.

B) Okulda sağlık taraması her sene düzenli bir şekilde 
yapılır.

C) Ödevi için bütün dergileri taramak zorunda kaldık.
D) Bütün metni tarayıcıda tarayıp bilgisayara kaydettik.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “acı” sözcüğünün 
cümlede kullanıldığı anlam ayraç içinde yanlış veril-
miştir?

A) Yemeğin acısı o kadar çoktu ki kimse yemeği yiyeme-
di. (Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duygu)

B) Filmin sonu acı bir şekilde bitti. (Dokunaklı, incitici, üzücü)

C) Toplantıya acı kahve çok güzel bir elbiseyle katıldı. (Çar-
pıcı, göz alıcı renk)

D) Acı poyraz o kadar kuvvetliydi ki yürümekte zorlanıyor-
duk. (Herhangi bir dış etken dolayısıyla duyulan mutsuzluk)

3. I. Banyoya mağazadan dolap aldım.
II. Kitaplardan daha değerli bir maden yoktur.
III. Türkiye’nin sahilleri çok güzel ve temizdir.
IV. Defterine tek bir not bile almamışsın.

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerle ilgili 
aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle: Gerçek anlam
B) II. cümle: Mecaz anlam
C) III. cümle: Terim anlam
D) IV. cümle: Gerçek anlam

4. 

Park güvercin dolu.

Bu cümlede altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bir yerde sayıca çok olan şey
B) İçi boş olmayan
C) Boş vakti olmayan
D) Her yeri tutulmuş olan

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlama ge-
lecek bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Doğum günümde babam bana bisiklet aldı.
B) Sahte bir gülücükle teşekkür etti.
C) Uyanık geçinir ama safın tekidir o.
D) Korku, vicdanın sesini bastırmaya yeter.

6. “Sitenin çevresindeki gecekonduları belediye yıktı.” cüm-
lesinde altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Düzlem üzerinde bir şekli sınırlayan çizgi
B) Bir şeyin yakını, etrafı, dolayı
C) Aynı konu ile ilgisi bulunan kimselerin tümü
D) Toplumsal, kültürel dış faktörler bütünü
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7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir 
sözcük kullanılmıştır?

A) Emniyet, sert önlemler alınacağını duyurdu.

B) Eve girince iştah açan bir koku bizi karşıladı.

C) Üst komşumun gürültüsüne dayanamıyorum.

D) Öğretmenimiz kümeler konusundan ödev verdi.

8. “Uzak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ara-
da çok zaman ve anlayış farkı bulunan” anlamında kul-
lanılmıştır?

A) Annemle benim evimin arası çok uzak.
B) Şimdiki neslin yaşayış biçimi bize çok uzak.
C) Kötü arkadaşlarından uzak durmalısın.
D) İlçeyle ilin arası oldukça uzaktı.

9. 

Yukarıdaki görsellerle aşağıdaki cümlelerden hangisi 
uyuşmamaktadır?

A) Camları yeni sildim elini sürme sakın.
B) Polis bütün delilleri büyük bir titizlikle topladı.
C) Kaybolan dağcıları, geride bıraktıklarını takip ederek 

bulduk.
D) Hatıralarındaki acı izlerden kurtulamıyordu.

10. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“araştırmak, yoklamak” anlamına 
gelecek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Çantasına bakındı, cüzdanı bulamayınca endişelendi.
B) Dün beni sormuşsun, ne oldu bir sorun mu var?
C) Dergi ve gazete üyeliği için kimliğinizi alabilir miyim?
D) Haber gündemini takip ediyor, konu hakkında detaylı 

bilgi veriyordu.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ bu duruma göre” an-
lamına gelecek bir sözcük kullanılmıştır?

A) Onunla asla konuşmam, kimse beni zorlamasın.
B) Ağlama kızım annen şimdi gelir, dedi öğretmen.
C) Bana dönüp “Ne yani şimdi ben haksız mıyım?” dedi.
D) İtiraz istemiyorum, o yemek bitecek!

 

12. I. Büyüklerin sohbetleri küçüklere sıkıcı gelir.

II. Parktaki büyük kaydıraktan kaydık.

III. Mehmet Akif büyük bir insandı.

IV. Büyük çınar ağacının altındayız.

Aşağıdakilerden hangisi numaralanmış cümlelerde “bü-
yük” sözcüğünün kazandığı anlamlardan biri değildir?

A) Boyutları benzerlerinden daha fazla olan
B) Yetişkin, belli bir yaşa gelmiş olan
C) Üstün niteliği olan
D) Makam, rütbe, derece bakımından üstün olan
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZCÜKTE ANLAM İLİŞKİLERİ

1. Gülmek insana mutluluk verir. Kızgınken veya üzgünken 
gülen birini görürseniz ilk tepkiniz tebessüm olur.
Bu parçadaki sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden han-
gisi doğrudur?

A) Terim anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.
B) Karşıt anlamlı kelimeler bir arada kullanılmıştır.
C) “İlk” sözcüğünün sesteşi vardır.
D) Tebessüm sözcüğünün eş anlamlısı gülümsemedir.

 

2. Yazarın yeni hikâyesi çok da enteresan değildi. Fakirlikle 
mücadele eden küçük bir kızın hayalleriyle başlayan hikâ-
ye istediği yaşama ulaşan kızın mutlu sonuyla bitiyordu.

Bu parçada geçen yabancı söz-
cüklerin Türkçe karşılığı aşağı-
dakilerin hangisinde yanlış ve-
rilmiştir?

A) Hikâye  öykü B) Enteresan  ilginç
C) Fakirlik  yoksulluk D) Hayal  düşünce

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük eş seslidir?

A) İki yaş bebek ergenliğine anne babaların dikkat etmesi 
gerekir.

B) Sabah akşam düzenli alması gereken ilaçları var.
C) Seyirciler oyunu ayakta dakikalarca alkışladı.
D) Kâr payı yüksek, riski az yeni bir iş alanından bahsetti 

bize.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcük-
ler bir arada kullanılmıştır?

A) Pazarda fiyatlar çok yüksekti, her şey çok pahalıydı bir 
şey alamadan eve döndük.

B) Sabah çok erken gelmiş, geç saate kadar hastanede 
yanımda kalmıştı.

C) Fabrika iki yüz personelle cam şişe üretimine dün baş-
ladı.

D) El freni çekili olmayan araba yokuş aşağı hareket et-
meye başladı.

5. I. Yüzüğündeki elmas gerçekmiş.
II. Bana gerçeği söylediğine inanıyorum.
III. Yaşadıklarının gerçek olduğuna bir türlü inanamıyordu.
Numaralanmış cümlelerde geçen “gerçek” sözcüğü-
nün cümlede kazandığı anlamın karşıtı aşağıdakilerin 
hangisinde yoktur?

A) B)
Hayal Kötü

C) D)
Sahte Yalan

6. (I) Görev ve vazifelerini düzgün yapmayan insanlar başa-
ramadıkları her iş için bir bahane bulurlar. (II) Bu insanlar 
çalışkan gibi görünürler ama aslında tembellerdir. (III) Hata 
ve yanlışlarını da kabul etmezler. (IV) Size tavsiyem bu in-
sanlardan kendinize dost ve arkadaş edinmemeniz.
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde eş 
anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.
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7.  
Sözcük Eş Anlam Zıt Anlam

I. Çok Fazla Az

II. Afacan Yaramaz Uslu

III. Hızlı Süratli Yavaş

IV. Duru Berrak Net

Bu tabloda numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
eş veya zıt anlamlısı yanlış yazılmıştır?

A)  I. B) II.   C) III. D) IV.              

   

8. I. Hâlbuki onunla daha önce konuşmuştuk, bana bu olay-
dan neden bahsetmediğini anlamıyorum.

II. Galiba beni dinlemiyorsunuz çocuklar!
III. Törene katılacağını bildirmişti oysa gelmedi.
IV. Belki seni arayıp haber vermiştir diye düşünmüştüm.
Numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangi ikisi eş anlamlıdır?

A) I ve II. B) I ve III.
D) II ve IV. D) III ve IV.

9. 
Yabancı Sözcük Türkçe Karşılığı

I. İnternet a. İş yeri

II. Ofis b. Öneri

III. Tavsiye c. Genel ağ

IV. Münasip d. Uygun

Bu tablodaki sözcüklerin eşleştirilmesi aşağıdakiler-
den hangisidir?

A) I-c, II-a, III-b, IV-d B) I-d, II-a, III-c, IV-b
C) I-a, II-b, III-c, IV-d D) I-b, II-c, III-d, IV-a

10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi-
sinin eş anlamlısı yanlış verilmiştir?

A) Depremden sonra enkaz altında kalan var mı diye 
                                    bina
 arama çalışmaları sürüyor.

B) Filmin konusunu bilmiyorum ama komediymiş.
    güldürü
C) Sana sağladığımız imkânların kıymetini bilmeliydin.

             olanak
D) Muhtar adayı her yere ilan asmıştı. 
                                   duyuru

11. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt 
anlamlı sözcükler bir arada kullanıl-
mıştır?

A) Çok sağlam, dayanıklı bir masa aldım.
B) Hayatta her sorunun bir cevabı vardır.
C) İşi için bakanlıktan onay çıkmasını bekliyor.
D) Ortam sessizleşince kitabımın başına geçiyorum.

12. “Boş” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu 
karşıtı” anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır?

A) Benim için ne yapsa boş artık.
B) Aylardır boş geziyor bir iş bulamadı.
C) Bana boş sözler verip durma!
D) Boş dolabı temizleyip kullanıma açtım.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

İKİLEME – DEYİM – ATASÖZÜ

1. 

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu görsellerde an-
latılmak istenenle ilişkilendirilemez?

A) Yalnız taş, duvar olmaz.
B) Birlikten kuvvet doğar.
C) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
D) Demir tavında dövülür.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılma-
mıştır?

A) Annesi göz edince Ali sessizce odadan çıktı.
B) Lafı ağzımdan aldın, şimdi ben de onu diyecektim.
C) Bir türlü eli varmadı babasının eşyalarını vermeye.
D) Ahmet çok rahatsızlandı, onu hastaneye götürdüler.

3. Aşağıdaki ikilemelerin oluşum şekli hangisinde yan-
lış verilmiştir?

A) Çat pat - Biri anlamlı biri anlamsız sözcükten oluşan 
ikileme

B) Ivır zıvır - Her ikisi de anlamsız sözcükten oluşan ikile-
me

C) Ses seda -  Eş anlamlı sözcüklerden oluşan ikileme
D) Şaka maka - M harfi eklenerek oluşturulan ikileme

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin anlamı yanlış ve-
rilmiştir?

A) 
İçi içine 

sığmamak
Telaş, sabırsızlık göster-

mekten kendini alamamak

B) 
İçini 

kemirmek             
Bir üzüntüden rahatsızlık 
duymak, tedirgin olmak

C) 
İçi geçmek Tembellik etmeyi sevmek

D) 
İçine fenalık 

gelmek
Ruhu daralmak, sıkılıp 

bunalmak

5. Sözlü iletişimde etkili ve güzel konuşmak çok önemlidir. 
Konuşurken karşımızdaki kişiye tatlı sözler kullanırsak 
hem kendimizi daha iyi ifade etmiş oluruz hem de karşı-
mızdakini ikna etmiş oluruz. Kaba konuşmaksa karşımız-
dakini kırabileceği gibi üzerinde yarattığımız olumsuz etki 
yüzünden karşımızdaki kişiyi sinirlendirebilir.
Bu parçada anlatılmak istenen düşünceyi karşılaya-
cak atasözü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.
B) Söz var, iş bitirir; söz var, baş yitirir.
C) Çok söyleyen çok yanılır.
D) Az söyle, çok dinle

6. “Soruyu bilemeyince iyice aklı karıştı.” cümlesinde altı 
çizili deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) Unutmak, yapamamak
B) Bir işe veya oyuna katılmamak
C) Bir şeyden vazgeçmek 
D) Ne yapacağını bilememek, şaşırmak
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7. Eskiden atalarımız “Sakla samanı gelir zamanı.” derler-
miş. Şimdi bir şey eskidi mi veya kullanılmadı mı hemen 
eften püften sebeplerle çöpe atılıyor. Hiçbir şeye önem 
vermiyoruz. Bu da tüketim çılgınlığına yani israf etmeye 
neden oluyor. 
Bu metinde kullanılan söz öbekleriyle ilgili aşağıdaki 
belirlemelerden hangisi yanlıştır?

A) “Sakla samanı gelir zamanı” atasözü, “Gereksiz görü-
len şey ileride lazım olabilir.” anlamında kullanılmıştır. 

B) “Eften püften” ikilemesi “çürük” anlamında kullanılmıştır.
C) “Önem vermek” deyimi “değerli görmek” anlamında kul-

lanılmıştır.
D) “İsraf etmek” deyimi “gereksiz yere harcamak” anla-

mında kullanılmıştır.

8. I. Körle yatan şaşı kalkar.
II. Üzüm üzüme baka baka kararır.
III. Üzümünü ye bağını sorma.
IV. Her horoz kendi çöplüğünde öter.
Numaralanmış atasözlerinden hangileri anlamca bir-
birine en yakındır?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve IV. D) III ve IV.

9. Anne yaa, sadece karşı 
marketten ekmek alıp 
geleceğim. Sus bakayım! 

Bu devirde tedbirli 
olmak lazım.

 

Bu görsele göre annenin tavrını karşılayan deyim aşa-
ğıdakilerden hangisi olabilir?

A) Gözü gibi sevmek B) Gözdağı vermek
C) Gözü gibi sakınmak D) Göz kulak olmak

10. “Zamanında bana yaptığı tüm iyilikleri şimdi  - - - -. ” cüm-
lesi düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangi-
siyle tamamlanır?

A) gözüme sokuyor B) başıma kakıyor
C) dilinden düşürmüyor D) başımın etini yiyor

11. 

Bu görsellere bakarak aşağıdaki ikilemelerden han-
gisi oluşturulamaz?  

A) Gürül gürül B) Yırtık pırtık

C) Canlı cansız D) İrili ufaklı

12. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı de-
ğildir?

A) Balık baştan kokar.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Ağaç yaşken eğilir.
D) Su uyur düşman uyumaz.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM

1. Yazarlar konu sıkıntısı çekmezler. Sizin basıp geçtiğiniz 
yerdeki daldan hikâye çıkarırlar. Onları yazar yapan da 
budur.
Bu parçada geçen “yerdeki daldan hikâye çıkarmak” sö-
züyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hikâyelerinde doğayı konu almak
B) Önemsiz ayrıntıları hikâyeye çevirebilmek
C) Konu seçiminde özenli olmak
D) İnsanları desteklemeyi sürdürmek

2. Hayatınızın bazı dönemlerinde kendinizi güçsüz hissede-
bilirsiniz. Yaşadığınız sıkıntılar sizi yorabilir. Bu anlarda 
bilin ki sevgi insanın şarjıdır.
Bu parçada geçen “sevgi insanın şarjıdır” sözüyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sevginin zorluklara dayanma gücünü artırdığı
B) Sevginin insanı mutlu ettiği
C) Sıkıntıların sabırla daha kolay aşılabileceği
D) Hayatta sıkıntılarla her zaman karşılaşılabileceği

3. Güveci yüksek ateşte pişirdiğinizde altı tutabilir, güveç ça-
buk piştiği için lezzeti azalır. Güveç gibi romanın da kısık 
ateşte pişmesi gerekir. 
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Roman kahramanlarının gerçekçi olması gerektiği
B) İyi bir roman yazmak için zamana ihtiyaç olduğu
C) Gerçekçi olayların anlatıldığı romanların başarılı olabi-

leceği
D) Romanda konu seçiminin önemli olduğu

4. Sanatçılık zorlu bir yolculuktur. Bu yolculuk sırasında sa-
natçılar başkalarının yön tabelalarına pek bakmazlar. On-
lar kendi yön tabelalarını koyarlar.
Bu parçadaki altı çizili sözle vurgulanan kavram aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) B)

C) D)

Özgünlük Çıkarcılık

Çalışkanlık Bilinçli 
olmak

5. Hayatımız koskoca bir gemidir, dümeni elinde tutanlar is-
tedikleri limana er geç ulaşırlar.
Altı çizili sözün bu cümlede kazandığı anlam aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) İnsanlara liderlik yapabilenler
B) Hayatlarını kendi istedikleri gibi yönetenler
C) Bir işi en iyi şekilde yapabilenler
D) Yolculukları iyi planlayabilenler

6. Yazmak zor bir iştir. Neyi, ne kadar anlatacağını bilmek 
gerekir. Freni patlamış bir kalemle yazılanların ilgi çek-
meyeceğini bilin.
Bu parçada geçen “freni patlamış kalem” sözüyle anla-
tılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sınırlandırmadan her şeyi yazan
B) Uydurma konularda yazan
C) Gerçek duygularını saklamadan yazan
D) Çok yavaş ve az yazan
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7. İnsan yaşamı yatırım gibidir. Doğduğunda bir hesap açılır 
adına. Bu hesapta sürekli güzel insanlar, olaylar biriktir-
meli insan. Yaşlandığında bankadaki hesabı boş olanlar 
sıkıcı bir yaşlılık geçirir.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Para biriktirmeyenler
B) Mutlu bir yaşam geçirmeyenler
C) Ellerine geçen fırsatları değerlendirmeyenler
D) Yaşlılara yardım etmeyenler

8. Bir fili sadece hortumuyla veya kuyruğuyla tanımlasak fili 
doğru anlatmış olur muyuz? Sadece dişiyle ya da gövde-
siyle tanımlasak? Fili tam anlamıyla tanımlamak istiyorsak 
ona karşıdan bakmak gerekir.

Bu parçada geçen “karşıdan bakmak” söz öbeğinin 
cümlede kazandığı anlam aşağıdakilerden hangisi-
dir?

A) Geniş bir açıdan değerlendirmek.
B) Konunun içinde olmak
C) Tarafsız gözlemlemek
D) Ayrıntılarına inmeden incelemek

9. Herkes hayal eder ama kiminin hayali havuz, kimininki ok-
yanustur. Hayatta başarılı olacak ve ileriye gidecek olanlar 
okyanusu hayal edenlerdir.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) Geleceğini iyi planlayanlar
B) Doğayla iç içe yaşamayı bilenler
C) Büyük hayaller peşinde koşanlar
D) Belirledikleri hedefe azimle yürüyenler

10.  Sanatçıların hayatı bakış açılarının farklı olduğu bir ger-
çek. Bu yüzden de toplum hayatına uyum sağlamakta 
zorlanırlar genellikle. Ama bu onların çevrimdışı bir hayat 
sürdüğü anlamına gelmez. Çünkü onların eserlerinin kay-
nağı toplumdur.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen aşa-
ğıdakilerden hangisidir? 

A) Sosyal medya uygulamalarını kullanmamak
B) İnsanlara küçümseyerek bakmak
C) İnsanlarla iletişim kurmadan yaşamak
D) Toplumun değerlerine saygı göstermemek

11. 
Şimdiki neslin elinden telefon, tablet eksik olmuyor 
ama ruhları eksik oluyor gibi geliyor bana. Bu 
yüzden anne babalar çocuklarına teknoloji diyeti 
yaptırmalı.

 

Bu parçada geçen “teknoloji diyeti” sözüyle anlatılmak 
istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Teknolojik cihazları kullanmalarını teşvik etmek
B) Teknolojiyi doğru kullanmalarını öğretmek
C) Gençlerin birbirleriyle yüz yüze iletişim kurmalarını 

sağlamak
D) Çocukların ruhsal gelişimlerine önem vermek

12. Trafikte en önemli gördüğüm şey sinyal vermek. Sinyal 
ne demek? Karşınızdakine veya arkanızdakine ben sağa 
dönüyorum, sola dönüyorum, şerit değiştiriyorum vb. diye 
haber vermek demek.
Bu parçadaki “sinyal vermek” sözüyle anlatılmak iste-
nen aşağıdakilerden hangisidir?

A) İletişim kurmak B) İlgi göstermek
C) Öncelik tanımak D) Saygı duymak
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZ SANATLARI

1. I. Gülüyor gökyüzünde güneş,
II. Baharı müjdeliyor.
III. Uçuşan kelebekler, ötüşen kuşlar
IV. Bahar geldi.
Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde kişileştirme 
yapılmıştır?

A) I ve II. B) II ve III. C) II ve IV. D) III ve IV.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılma-
mıştır?

A) Kutular taş gibi ağır, kaldıramadım yerinden.
B) Karınca gibi çalışkan bir milletiz, biz!
C) Sinek vızıltısından piknik yapamadık.
D) Halide de Ayşe gibi konuşuyor.

3. I. Dağ başını duman almış
  Gümüş dere durmaz akar.

II. Güneş ufuktan şimdi doğar
  Yürüyelim arkadaşlar.

III. Sesimizi yer, gök, su dinlesin
  Sert adımlarla her yer inlesin!

IV. Bu gök, deniz nerede var?
  Nerede bu dağlar, taşlar?

Numaralanmış dizelerden hangisinde kişileştirme ya-
pılmıştır?

A)  I.  B) II. C) III. D) IV.

4. “Hırçın dalgalar sahili dövüyordu.” cümlesindeki sanatın 
benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Dolu taneleri demir bilye gibiydi.
B) Nemrut Dağı’nda güneş salınarak doğar.
C) Babam beni ceylan gözlüm diye severdi.
D) Arı gibi çalışkandır benim kızım.

5. 

Yukarıdaki görsellerin arasında kurulan benzer ilişki 
aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) 

B) 

C) 

D) 
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6. Aşağıdakilerden hangisinde diğerlerinden farklı bir 
söz sanatı vardır?

A) Dün akşam kedi gibi sessizdi.
B) Bıcır bıcır konuşuyor, muhabbet kuşu sanki.
C) Otel odası değil sanki saray yavrusu
D) Her sabah güller o mis kokularıyla beni karşılıyor.

7. Aşağıdakilerin hangisinde cümledeki söz sanatı yan-
lış verilmiştir?

A) Kömür karası gözleri vardı. / Kişileştirme
B) Altın kalpli çocuk derlerdi ona. / Benzetme
C) Kutu gibi küçücük bir evi vardı. / Benzetme
D) Kedim bana küsmüş gelmedi yanıma. / Kişileştirme

8. I. Dağlar haykırır:
II. Yüreğimdeki yangını görmez misin?
III. Alıp başını gidiyorsun da sen
IV. Bağrımda yatan onca şehide selam vermeden
V. Nereye böyle!
Numaralanmış bu dizelerle ilgili aşağıda verilenlerden 
hangisi doğrudur?

A) Birinci dizede kişileştirme vardır.
B) İkinci dizede benzetme vardır.
C) Üçüncü dizede benzetme vardır.
D) Beşinci dizede benzetme vardır.

9. “Babasının kızacağını anlayınca tazı gibi kaçtı.” 

Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledekine benzer bir 
sanat kullanılmıştır?

A) Ninem tatlı bir gülümsemeyle bana baktı.
B) Bir müzik aleti almayı çok istiyorum.
C) Hastalıktan sesi borazana benzemişti.
D) Sinemayı ve tiyatroyu çok seviyorum.

10. 
Canım

yanıyor!

I. Eğleniyorum!

Eriyorum!
III.

Mutluyum!
IV.

II.

Numaralanmış görsellerden hangisinde kişileştirme 
yapılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 

11. (I) Karga ile Tilki, Kurt ile Kuzu, Ağustos Böceği ve Karın-
ca gibi masalların yazarı Ezop’tur. (II) Siz en çok hangisini 
seversiniz bilmem ama ben Ağustos Böceği ve Karınca’yı 
çok seviyorum. (III) Tembel ağustos böceğinin çalışkan 
karıncadan ders çıkartması masalın en sevdiğim kısmı-
dır. (IV) Tembellik yaparsanız başkalarının yardımına ih-
tiyacınız olur, şeklinde özetleyebilirim masalın ana fikrini.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde 
kişileştirme yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

12. (I) Manav amca her sabah neşeyle açardı dükkânını. (II) Seb-
zelerine, meyvelerine günaydın derdi önce. (III) Onları sanki 
çocuğunu hazırlar gibi dikkatle dizerdi tezgâhına. (IV) Sonra 
alırdı gazetesini eline beklerdi müşterilerini.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
benzetme yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV. 

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

KÖKLER VE EKLER 1
1. Bir sözcüğün anlamlı en küçük parçasına kök denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcü-
ğün kökü yanlış çizilmiştir?

A) Size elmalı pasta yapacağım.
B) Kolu için sargı bezi gerekliydi. 
C) Nedense Merve bugün çok durgun.
D) Akılcı çözümler üretmeliyiz.

2. Aşağıdakilerin hangisinde aldığı ek nedeniyle altı çi-
zili sözcüğün anlamı değişmiştir?

A) Şarkılar söylendi, sohbetler edildi.
B) Zor zamanlarda birlik olmalıyız.
C) Yolda büyükçe bir çukur oluşmuştu.
D) Erken kalkıp pantolonu ütüledi.

3. 

“Şeker” sözcüğü numaralanmış kutucuklardaki ekler-
den hangisini alırsa anlamı değişmez?

A) I. B) II. C) III.  D) IV.

4. 

Göz Göz–lük
    

“Göz” sözcüğüne eklenen “–lük” eki, yeni bir nesne adı 
türetmiştir.
Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir örnek vardır?

A) Çamlık B) Kiralık
C) Kulaklık D) Bolluk

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem söz-
cüğün anlamını değiştiren hem de değiştirmeyen bir 
ek almıştır?

A) Dişindeki dolgu, yemek yerken düşmüş.
B) Ağaçlıkta tek başına bir süre dolaştı.
C) Odunlar sobada çıtır çıtır yanıyor.
D) Adamın sözleri herkesi çok etkilemişti.

6. I. Bilgi Bil

II. Çantayı Çan

III. Arabacı Ara

IV. Arıcı Arı

Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerden hangilerinin 

kökü doğru belirtilmiştir?

A) I ve II. B) I ve IV.
C) II ve III. D) III ve IV.

Şeker

–ci –lik –den –siz

I II IVIIIÖRNEKTİR
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7. 
–sız/–siz –cı/–ci –a/–e –lı/–li

I II III IV
• Her araştırma beynimizle ilgi - - - - yeni bilgiler ortaya 

çıkarıyor.
• Türkiye artık insan - - - - hava aracı üretebiliyor.
• Pazar - - - -  gidip biraz meyve sebze alacağım.
Kutucuk içinde numaralanmış ekler, cümlelerdeki uy-
gun boşluklara getirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

8. 
Evim, mahallenin en güzel yerindeydi.

Kardeşim de övgüyü hak ediyor.

Birkaç yolcuya uyarıda bulunduk.

23 Nisan’da balkonlara bayrak asıldı.

I.I.

I.II.

I.III.

I.IV.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde altı 
çizili sözcükler, sözcüğün anlamını değiştiren bir ek 
almıştır?

A) I ve II. B) I ve IV.
C) II ve III. D) III ve IV.

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “-lı, -cı, -sız” eklerinin 
hepsini alabilir?

A) Söz B) Bulut
C) Yağmur D) Beyaz

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde “-lı” ekini alarak anla-
mı değişmiş bir sözcük vardır?

A) Kar yağınca uçmuşlar,
 Çalı dibine kuşlar.
B) Çınar dalı, çınar dalı,
 Düşkünleri korumalı
C) Soğuklar birden başlar,
 Üşür canlılar, kuşlar
D) Uzaklardan dönüyorken vatana
 Rüzgâr hoş bir koku getirir sana

11. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, sözcüğün 
anlamını değiştiren birden fazla ek almıştır?

A) Ayın yüzü gibi ak,
 Dalgalan şanlı bayrak!
B) Türk kızı! Yüksel de göklere kadar,
 Altın yıldızlardan işle bir çelenk,
C) Bir gün bağlardan bahçelerden yürüdüm
 Zeytinlikler, ardından çam ormanları
D) Bilgisizlik büyük düşman,
 Oku, öğren, olma pişman

12. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü 
yanlış çizilmiştir?

A) Kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın.
B) Yaşlılara saygı göstermek gerekir.
C) Herkes vergisini düzenli ödemeli.
D) Zamanımızı iyi değerlendirmeliyiz.

ÖRNEKTİR



15

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

KÖKLER VE EKLER 2
1. Geçen akşam elektrikler kesilince dedem ve ben, 

                I      II
portakal kabuğundan mumluk yaptık.

      III         IV
Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi 
sözcüğün anlamını değiştiren bir ek almıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

2. “-cı, -ci, cu, -cü” eki aşağıdakilerin hangisinde eklendi-
ği sözcüğü bir meslek adı yapmamıştır?

A) Ramazan gelince pidecide kuyruk oluyor.
B) Aşçı, güzel yemekler yapıyordu.
C) Dedemin kiracısı iyi bir insan.
D) Asansörcü, bugün bakım için gelecek.

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü 
yanlış gösterilmiştir?

A) Yağlı yemekler vücuda zarar verir.
B) Çiçeğin yaprakları parlak koyu yeşildi.
C) Ankara’daki Gençlik Parkı çok eğlenceli bir yer.
D) Pastamıza çikolata damlaları da koyduk.

4. (I) Sessiz bir salon, sıralar hâlinde masalar. (II) Raflarda 
çeşit çeşit kitap... (III) Aralarında güzel güzel ders yaptım. 
(IV) Hele mis kokulu kitaplar arasında kitap okumak ayrı 
bir güzel.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
sözcüğün anlamını değiştiren bir ek yoktur?

A) I ve II. B) I ve IV. 
C) II ve III. D) III ve IV. 

5. I. Kardeşime önlük taktım ve mamasını yedirdim.
II. Tamirci, motoru zar zor onardı.
III. Al al elmalar ağaçtan yere düşüyordu.
IV. Bir çukur kazdılar ve fidanı diktiler.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde 
sözcüğün anlamını değiştiren ek kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve IV. 
C) II ve III. D) III ve IV. 

6.   

“Derin” sözcüğü numaralanmış eklerden hangilerini 
alabilir?

A) I ve III. B) I ve IV.
C) II ve III. D) II ve IV.

7. 

II

–sız/–siz –lu/–lü

I IVIII

–un/–ün –lık/–lik
 

• Orman- - - - alanlarda ateş yakmamalıyız.
• Köy- - - - milletin efendisidir.
• Şu poşetleri çöp- - - - yanına bırakıverin.
Yukarıda kutucuk içinde numaralanmış ekler, cümle-
lerdeki uygun boşluklara getirildiğinde hangisi dışa-
rıda kalır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

Derin

II.�–li

I. –de

IV.�–ci

III. –lik

ÖRNEKTİR
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8. “–gı, –gi, –gu, –gü” eki aşağıdaki sözcüklerden hangi-
sine gelirse bir nesne adı yapar?

A) Çiz– B) Çal– C) Duy– D) Öv–

9. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine yan-
lış ayrılmıştır?

A) Cam – cı – da B) Çöplük – ten
C) Temiz – lik D) Ser – gi – de

10. Aşağıdaki görsellerin ifade ettiği sözcüklerin hangi-
sine “–lık” eki gelirse bir eşya adı yapmaz?

A)  B) 

C)  D) 

11. Aşağıdaki görsellerden hangisi sözcüğün “-lar, -ler” 
eki almış hâlini göstermez?

A)  B) 

C)  D) 

12. Aşağıdaki görsellerin ifade ettiği sözcüklerden han-
gisi farklı bir ek alarak yeni bir anlam kazanabilir?

A)  B) 

 Ön-… Çiçek-…

C)  D) 

 Tuz-… Yağmur-…

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

KÖKLER VE EKLER 3
1. 

Bu görsele bakarak aşağıdaki sözcüklerden hangisi-
ne “-lar, -ler” eki getirilemez?

A) Çocuk B) Bulut C) Ağaç D) Pencere

2. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü 
yanlış gösterilmiştir?

A) Bütün akrabalar düğüne gelmişti.
B) Bilgili insan olmak için çok çalışmalıyız.
C) Küçükken pastacı olmak isterdim.
D) Bütün bahçeyi sulamam lazım.

3. Aşağıdakilerin hangisinde aldığı ek nedeniyle altı çi-
zili sözcüğün anlamı değişmiştir?

A) Onların evlerinin önünde park var.
B) Bilim insanları kansere karşı yeni bir ilaç buldular.
C) Balıklar oldukça taze görünüyor.
D) Ev hanımları için örgü kursları var.

4. Aşağıdaki görsellerde anlatılmak istenen hava olayla-
rından hangisinin kökü yanlış belirlenmiştir?

A)  B) 

 bulutsuz yağmurlu

C)  D) 

 soğuk rüzgârlı

5. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük hem söz-
cüğün anlamını değiştiren hem de değiştirmeyen bir 
ek almıştır?

A) Ağır işitmeye başlayınca kulaklarını yıkadılar.
B) Gözcüler yerlerini aldı ve oyun başladı.
C) Rüzgâr çatıdan kiremitleri düşürdü.
D) Pet şişeleri dönüşüm kutularına atın.

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine yan-
lış ayrılmıştır?

A) As–kı–lık B) Kitap–çı
C) Bak–ır–cı D) Süt–çü–ler

ÖRNEKTİR
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7. I. Bisikletim çalınınca polise gittim.
II. Dünyada birçok insan açlık sınırında yaşıyor.
III. Elinde büyük bir bavulla çıkageldi.
IV. Yeni bir suluk almak zorunda kaldım.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisindeki altı 
çizili sözcük, sözcüğün anlamını değiştiren bir ek al-
mamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

8. Aşağıdakilerin hangisinde “–lar, –ler” ekinin sözcüğe 
kattığı anlam ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Güvercinler bütün binaya yuva yapmış.  (Birden çok)
B) Belkıslar akşama bize çaya gelecekler. (Belkıs ve ailesi)
C) Çocuk ateşler içinde yanıyordu. (Abartma)
D) Aşırı sıcaklar ağaçları kuruttu. (Benzerleri)

9.  Arkadaşlar neşe dolu
 Her biri farklı huylu
 Kimisi uzun boylu
 Herkes farklı kilolu
Bu dörtlükteki altı çizili sözcüklerden hangisi diğer-
lerinden farklı bir ek almıştır?

A) dolu B) huylu C) boylu D) kilolu

10. “–cı, –ci, cu, –cü” eki aşağıdakilerin hangisinde eklen-
diği sözcüğü bir meslek adı yapmamıştır?

A) Bakırcılar çarşısını gezdim.
B) Telefonu tamirciye götüreceğim.
C) Sorunlara akılcı çözümler bulmalıyız.
D) Her hafta peynirciye yeni ürünler gelir.

11. 

–lik

–gi –siz

–ci

GAZETE

I.

II. III.

IV.

“Gazete”  sözcüğüne numaralanmış eklerden hangisi 
getirilirse anlamlı bir sözcük ortaya çıkmaz?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

12. 

Görselin ifade ettiği sözcük aşağıdaki eklerden han-
gisini alarak yeni bir anlam kazanmıştır? 

A) –gı B) –cı C) –sız D) –lık

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

TARAMA     1

1. “Zayıf” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sağ-
lamlılığı, dayanıklılığı olmayan” anlamına gelecek şekil-
de kullanılmıştır?

A) Kısa boylu, çok zayıf ve kumral bir çocuktu.
B) Çalışmadığı için derslerde zayıf bir öğrenci.
C) Temelleri zayıf olan evlere yıkım kararı çıktı.
D) Zayıf da olsa bir ihtimal var tayinim için.

2. 
Binadaki bütün daireleri 
kiraya vermişler.

Elbet gerçekler bir gün 
meydana çıkacak.

Sabaha kadar uyuyamadım, 
yatak çok sertti.

Kurumuş ağaçları kesip yeni 
fideler diktik.

I.I.

I.II.

I.III.

I.IV.

Terim

Mecaz

Gerçek

Gerçek

Bu cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin an-
lamı yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

3. Aşağıdakilerin hangisinde “boş” sözcüğünün anlamı 
ayraç içinde yanlış verilmiştir?

A) Bütün gün boşum, bana uğra da bir kahve içelim. (Ya-
pılacak işi olmayan)

B) Boş boş konuşup benim canımı sıkma! (Hazırlıksız bi-
çimde) 

C) Bakanlık boş kadroları açıkladı. (Görevlisi olmayan)
D) Boş tencereleri yıkadım. (İçinde bir şey bulunmayan)

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı sözcük-
ler bir arada kullanılmamıştır?

A) Bizimle çok ilgilendi, alakadar oldu, sağ olsun.
B) Lafı ağzında geveleyip ama fakat deyip durdu!
C) Başını ellerinin arasına almış, “Kafam ağrıyor.” diye ağ-

lıyordu.
D) Ara sıra sende bizimle denize yüzmeye gelsene.

5. 

Bu görseli tarif eden kişi aşağıdaki kelimelerden han-
gisini kullanmaz?

A) Karşılaşma  B) Yarışma
C) Münakaşa D) Mücadele

6. I. Doğum günüme bütün arkadaşlarımı, dostlarımı, akra-
balarımı davet ettim.  

II. Alet çantası çok güzel, bir sürü gözü var, taşıması da 
çok kolay.

III. Onunla oturup şöyle doğru dürüst bir sohbet edemedik.
IV. Dünyada ki kavgalara, savaşlara kim dur diyecek?
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde 
yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

ÖRNEKTİR
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7. 
I.

III.

IV.

II.

Numaralanmış görsellerden hangisi zıt anlamlı de-
ğildir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi-
sinin karşılığı yanlış verilmiştir?

A) Bana dargın duruyorsun, bak çok üzülüyorum! 
          üzgün

B) Yeni ütümden çok memnun kaldım, çok pratik.
                      işlevsel

C) İşler kötüye gidiyor, herkes çok stresli
                gergin

D) Kız arkadaşı çok sempatik, ben sevdim!
       sevimli

9. 

Ayıp oluyor ama!

Aşk olsun 
bekliyorum ya!

Bu görselde anlatılan atasözü aşağıdakilerden han-
gisi olabilir?

A) Tatlı söz yılanı deliğinden çıkarır.
B) Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın.
C) Su içene yılan bile dokunmaz.
D) Yılana yumuşak diye el sunma.

10.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılma-
mıştır?

A) Bana sıkıntılarını anlatmazsan derdine derman bula-
mam ki.

B) Sorunlarınla başa çıkabilirsin sadece kendine güven-
men lazım.

C) Kalabalığın içinde bir an gözden kaybettim seni.
D) Okula her gün yürüyerek geliyor.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme eş anlamlı 
sözcüklerin tekrarıyla oluşturulmuştur? 

A) Kılık Kıyafet Kanunu’nda düzenleme yapıldı.
B) Kaza, hayatımızı alt üst etti.
C) Televizyonlar abuk sabuk yarışmalarla dolu.
D) Su fokur fokur kaynıyor, çayı demleyeyim mi?

12. Kreşte arkadaşlarımdan biri diğer arkadaşımın saçını çe-
kerek onu ağlattı. Öğretmenimiz bunu neden yaptığını 
sorunca kalemini vermediğini söyledi. Öğretmenimiz bu 
duruma çok üzüldüğünü her ne olursa olsun hakkımızı sa-
vunmak için bile olsa şiddete başvurmamamızı, sabrı ve  
anlayışı öne çıkarmamız gerektiğini söyledi.
Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Öfkemize hâkim olmak
B) Zeki olmak
C) Her durumu hızlıca değerlendirmek
D) Hakkımızı aramak

13. Kitaplar bize yeni ufuklar açar. Her kitap yeni bir mace-
ra, yeni bir bilgi… Kitaplar düşüncelerimizi özgünleştirir. 
Böylece iyi bir okur, kanatlarını keşfeden bir insana dö-
nüşebilir.

Bu parçada altı çizili sözle anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A) Kolay öğrenebilen
B) Bakış açısını değiştirebilen
C) Okumayı seven
D) Yazmaya cesaret edebilen

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılma-
mıştır?

A) Pop denilen şarkıların hepsi birbirinin aynısı sanki.
B) Kulağıma sanki nota sesleri değil de kuş cıvıltıları do-

luyor.
C) Kömür gözlü yağız bir delikanlıydı.
D) Soğuktan yanakları elma gibi kızarmıştı.

15. 

(I) Merhaba benim adım Hasan. (II) Uzun 
yol şoförüyüm. (III) Kamyonumdaki yükü 
sağ salim yerine ulaştırmak için günlerce 
yol giderim. (IV) Uzun yollarda bana rad-
yom ve bulutlar arkadaşlık eder. (V) Yok-
sa o kadar yol hiç biter mi?

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde 
kişileştirme yapılmıştır?

A) II. B) III. C) IV. D) V.

16. I. Karaya vuran balinayı yetkililer kurtardı.

II. Evin odaları oldukça genişti.

III. Evde tuz ve şeker bitmiş, almayı unutma.

IV. Öğretmen sınıf sözcüsü seçti.

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı 
çizili sözcük, sözcüğün anlamını değiştiren bir ek al-
mıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

ÖRNEKTİR
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17. Aşağıdaki görsellerden hangisi arasında bir bağ ku-
rulamaz?

A) 

B) 

C) 

     
D) 

     

18. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğün kökü yanlış gös-
terilmiştir?

A) Okuldan eve dönerken anneni gördüm.
B) Servis bütün durakları geziyor.
C) Bu günlerde başım fena ağrıyor.
D) Eskiden insanlar mektuplaşırlarmış.

19. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök ve eklerine yanlış 
ayrılmıştır?

A) Ağaç–lık 
B) Kum–bara–lar
C) İş–çi–ler 
D) Dünya–lar

20. 
Sabahları düzenli yürüyüş 
yaparım.

Savaşlar yıkıma neden ol-
muştur.

Dünyalar kadar malı mülkü 
var.

Serkanlar evlerini boyatıyor-
lar.

I.I.

I.II.

I.III.

I.IV.

her sabah

benzeri, onun 
gibi olan

abartma

aile

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “-ler, 
-lar” ekinin cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.

ÖRNEKTİR




