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   SUNU

     Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

6. sınıf, hem ortaokul dönemi açısından hem de iki 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 6. 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 6. 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 
6.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 6. sınıf öğrencilerimizin de düzeyine uygun olarak hazırladık.

“MUTLAK BAŞARI YENİ NESİL SORU BANKALARIMIZ”, 6. 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 6. 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.
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Sevgili Öğrenciler,

Gireceğiniz sınavlarda ve hayatta; okuyan, okudukları hakkında analiz yapan öğrenciler daha başarılı ola-
caktır. Şu an 6. 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 

BİÇİM BİLGİSİ 1
1. Gurbete giden döner mi, dönmez mi?

  I
Belli değil, bilirim.
           II
Ben bir karaağaç gölgesi buldum
                III
Cebimde ümitlerim
     IV   
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi ek 
almamıştır?

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

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi-
sinin kökünün türü isimdir?

A) Doktorlar, kanamayı güçlükle durdurabildiler.
B) Sınavı kazandığımı ondan öğrenmiştim.
C) Şaşkınlıktan ne yaptığımızı bilemez olmuştuk.
D) Yaptığımız çalışmalar bir gerçeğe ışık tuttu.

3. Türkçede kökler sözcük türü yönünden isim kökleri ve fiil 
kökleri olmak üzere iki grupta incelenir.

İsim Kökü Fiil Kökü

I. Yoksul + –

II. Çocukluk + –

III. Geldi – +

IV. Yorgun + –

Bu tablodaki hangi sözcüğün türü yanlış gösterilmiş-
tir?

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

4. 
Sevgi hayatımıza mutluluk katar.

Keresteci kendisine yeni bir kamyon almış. 

Annesi bebeğe şirin bir başlık ördü.

Yaşlı insanlar bizden saygı bekler. 

Yukarıdaki simgelerle belirtilmiş cümlelerin hangisin-
de altı çizili sözcük diğerlerin farklı bir ek almıştır?

A)  B)  C)  D) 

5. Yeni anlamda bir sözcük türetmeyen, sözcüklerin cümle-
deki diğer sözcüklerle ilişkisini ve görevlerini belirlemek 
için kullanılan eklere çekim ekleri denir.
Aşağıdaki cümlenin hangisinde altı çizili sözcük çe-
kim eki almamıştır?

A) Beklentilerinizi karşılamamız çok zor olacak.
B) Sabırlı olmazsanız başarılı olamazsınız.
C) Niçin  sinirlendiğinizi anlayamıyorum.
D) Biz sizden ödül de beklemiyoruz.

6. Çekim ekleri, genelde yapım eklerinden sonra gelir ve isim 
çekim ekleri (çoğul eki, hâl ekleri, tamlayan eki, iyelik ek-
leri), fiil çekim ekleri (kip ekleri, kişi ekleri, olumsuzluk eki) 
olarak iki grupta incelenir.

I. Adam-lar Çoğul eki

II. Yol-dan Hâl eki

III. Sıra-nın Tamlayan eki

IV. Yap-ı İyelik eki

Bu tabloda numaralanmış sözcüklerden hangisinin 
aldığı ek yanlış açıklanmıştır?

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

ÖRNEKTİR
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7. 
Kapıda bekleyen kişi kırk yaşlarında bir adamdı.

I. Aşağı
Yukarı

II.
Saygı

III.
Benzerlik

IV.
Topluluk

Umut Bey odasındalar mı acaba?

Tarihimiz Fatihler, Kanuniler ile doludur.

Grip olan çocuk ateşler içinde yanıyor.

 

Bu tabloda “-lar/ler” ekiyle ilgili olarak verilen numara-
lanmış anlamlara ilişkin verilen örnek yanlıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

 

8. 
İsimlerin ve isim soylu sözcüklerin cümledeki 

görevlerini  belirleyen ekler hâl ekleridir: 
Belirtme eki (–ı, –i, –u, –ü), yönelme eki 
(–a, –e), bulunma eki (-da, -de, -ta, -te), 

ayrılma eki (-dan, -den, -tan, -ten)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl (durum) eki kul-
lanılmamıştır?

A) Ben de kendi sanatımda ilerlemek istiyorum.
B) İnsanlar, kimi hayvanlardan korkar.
C) Bu iş yeni bir gelenek bizim için de.
D) Bizi bugünlere babamın getirdiğini unutma.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
aldığı ek diğerlerinden farklıdır?

A) Evi baştan ayağa temizlemişler.
B) Yolu kaza nedeniyle kapatmışlar.
C)  Gözü ağrıdığından doktora gitmiş.
D) Taşı yolun ortasından kaldırmışlar.

10. 
Derslerimiz çok zor değil.

Arkadaşlar benimle gelsin.

Bu kitabı da sana aldım.

Sabahtan beri seni arıyorum.

I.I.

I.II.

I.III.

I.IV.

Yukarıda tablo içinde numaralanmış cümlelerin han-
gisinde türemiş sözcük vardır?

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

11. 

Aşağıdakilerden hangisinde “mi” 
kullanıldığı cümleye diğerlerinden 
farklı bir anlam katmıştır?

A) İnsan sevdiğini üzer mi?
B) Ödevini hâlâ bitirmedi mi?
C) Birazdan buraya gelir mi?
D) Bizimle beraber yemek yer mi?

12. Aşağıdakilerin hangisinde sözcüğe getirilen ekin türü 
yanlı ş belirtilmiştir?

Yapım Eki Çekim Eki
A) Zorluk + –
B) Bilinç + –
C) Ufuklar – +
D) Soğuk – +

ÖRNEKTİR



3

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

BİÇİM BİLGİSİ 2
1. Türkçede kökler isim kökleri ve fiil kökleri olmak üzere iki-

ye ayrılır.

Bir kitaptan alıntılar yapar gibi
             I
Elleri kırışan sen
   II
Ey eski ve yosunlu sularda yaşlanan koca gemi
          III         
Anlat dök içindekini
          IV

 Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi kö-
künün türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

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

2. I.

III.

II.

IV.

Yukarıda fotoğrafı verilen sözcüklerden hangisinin 
sonuna “-lık/-lik” eki getirildiğinde oluşan sözcük yer 
anlamı taşımaz?

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

3. 
Eylemlere gelerek onlara zaman, dilek ve kişi 
anlamı katan ekler eylem çekim ekleridir.

I.

II.

III.

IV.

Olumsuzluk bildiren –me, –mez ekleri de eylem 
çekim ekidir.

Kişi ekleri eylemi yapanı belirtir: görmüşüm, gördün, 
gördük, görmüşüz, gördünüz, görüyorlar, görsün…

Eylem çekim eklerinden kip ekleri eylemlerin haber 
ya da dilek kiplerinden biriyle çekimlenmesini sağlar: 
bildi, solmuş, bulacak, gidiyor, saklar, sevmeli, 
gelse, sorayım

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük ey-
lem çekim eki almamıştır?

A) Garaj kapısının önünde beklemeyin.
B) Hiçbir iyiliğin değerini bilmez o.
C) Bana ne dediğini siz de duydunuz.
D) Asla boşa gitmez verdiğimiz emekler.

4. İsimlere ve isim soylu sözcüklere eklenerek onların 
kime, neye ait olduğunu belirten eklere (can–ım, can-
ın, can–ı, can–ımız, can–ınız, can–ları) iyelik ekleri de-
nir.

İyelik eki almış sözcüklerden önce; benim, senin, onun, 
bizim, sizin, onların sözcükleri getirilebilir.

İyelik ekleri sadece isimlere gelir, fiillere gelmez.

Bu açıklamalara göre aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de altı çizili sözcük iyelik eki almamıştır?

A) Şiirleri senelerdir sevilerek okunuyor.
B) Dostlarımız hayatımızı kolaylaştıran kişilerdir.
C) Bu rafa sözlükleri yerleştirmemiz gerekiyor.
D) Sıkıntılarınızı ailenizle paylaşsanız iyi olur.
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5. Mutfakta dağlar kadar bulaşık var.
Bu cümlede “–lar/–ler” ekinin eklendiği sözcüğe kat-
tığı anlam aşağıdaki çocukların kurduğu cümlelerin 
hangisinde vardır?

A) 

Alper

Musluk açık kalınca ev sular seller 
içinde kalmış.

B) 

Yedi sekiz yaşlarında akıllı bir çocuktu.
Yeliz

C) 

Ayşeler bizim mahalleden geçen yıl 
taşındı.Tolga

D) 

Cumartesi sabahları bir saat yürürüm.
Sude

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “akıl” sözcüğü çe-
kim eki almıştır?

A) Akılsız başın cezasını ayaklar çeker.
B) Akıllı düşman akılsız dosttan iyidir. 
C) Akıl yaşta değil baştadır.
D) Akıl akıldan üstündür.

7. 
1. A R A B A

2. S E S S İ Z

3. G Ö K Y Ü Z Ü

4.

5.

6.

Bu bulmacaya sırasıyla basit, türemiş ve birleşik sözcük-
ler yazılmıştır.
Bu tablodaki örüntüyü bozmamak için boş bırakılan 
satırlara aşağıdakilerin hangisinde verilenler getiril-
melidir?

A) İnsan – köylü – çekyat
B) Aslanağzı – öncü – beklenti
C) Sınav – patlak – sorumsuz
D) Zorlu – balık – gelgit

8. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde “–ı, –i eki” 
sahiplik anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Haberi alınca kolu kanadı kırıldı.
B) Bütün çiçekleri tek tek kokladı.
C) Dostun yüreği bir evdir bize.
D) Ne zaman çocuk sesi duysa hüzünlenir.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 
kökü yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Komşusunun büyük kızıyla sözlendi.

B) Hayvanlar köyün harman yerinde otluyorlar.

C) Bir ağacı büyüten, bir insanı güldüren sevgidir.

D) Nicedir haber alamadığı kocasını gözlüyordu.

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim hâl 
eki kullanılmamıştır?

A) Sakin ve kendisinden emin bir biçimde ders çalışıyor.
B) Ondan daha heyecanlıya hiç rastlamadım.
C) Üzüntü, sevinçten daha derin görünür.
D) Gözden ırak olan dostlarımızı unuturuz.

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yö-
nelme durum eki almıştır?

A) 

İki yıl içerisinde füze yaparız.

B) 

Uzaktan duyduğu sese yöneldi.

C) 
Aldığı ekmekler taze idi.

D) 

Fırladığı yerden döne döne 
düştü.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Her insanın az ya da çok kusuru vardır.
B) Sağlığınızı düşünüyorsanız yediklerinize dikkat edin.
C) Konuşmacı dinleyicilerin bazı sorularını cevaplamadı.
D) Kimse senin ne iş yaptığını bilmiyor.
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BİÇİM BİLGİSİ 3
1. 

Öyle yoruldum ki yoruldum dünyayı tanımaktan 
   I                        II              

Saçlarım çok yoruldu gençlik uykularımda 
     III                IV    

Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangileri 
basit yapılıdır?

A)

C)

Yalnız I.

II ve III.

B)

D)

III ve IV.

Yalnız II.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “–dan, –den” eki za-
man anlamı verecek biçimde kullanılmıştır?

A) Arabadan inip yanımıza geldi.
B) Onlar buraya sonradan geldiler.
C) Saat üçte beni evden al.
D) Dün yapılan sınavdan yüz aldım.

3. 

Aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde birleşik 

sözcük kullanılmamıştır?

A) Yeni arabasını tertemiz yıkayıp silmişti. 
B) Birçok insan geçimini bu yolla sağlıyor.
C) İlkbaharın gelişini ağaçlar müjdeler bize.
D) Bu tesislerde alabalık üretimi yapılıyor.

4. 

III.

I.

IV.

II.

Yukarıda fotoğrafı verilen sözcüklerden hangisinin 
sonuna “-lık/-lik” eki getirildiğinde oluşan sözcük yer 
anlamı taşımaz?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük di-
ğerlerinden yapıca farklıdır?

A) 
Ne yapmak istediğinizi bilmiyorum.

B) 
Sizi bekletmek gibi bir amacım yok.

C) 
Yine de arkadaşlık yapabiliriz seninle.

D) 
Artık beni sorgulamayı bırakın.

6. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde  
“–dan (–den,  –tan,  –ten)” eki, sözcüğe 
farklı bir anlam katmıştır?

A) Öğrenciler okuldan yeni çıkmıştı.
B) Sabahları süt içmekten hoşlanırdı.
C) Aşı olmaktan çok korkuyordu.
D) Dostlarını kırmaktan çekinirdi.

7. 

 I. Yüzlerce yıldır aynı öyküler sevilerek
  anlatılır.

 II. Salonun ortasında uzunca bir 
  masa vardı.

 III. Baz istasyonu yüksekçe bir tepeye 
  kuruldu.

IV.  O adama yaptıkların sence 
  doğru mu? 

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde “-ca, -ce” eki, altı 
çizili sözcüklerin hangilerine aynı anlamı katmıştır?

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

8. Gel biraz kokunu bırak
      I   II
Baharımı al, soğuktur oralar
      III         IV
Ağlıyor musun?
Ağlama, hayırlar, uğurlar.
                  
Bu dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi ya-
pıca birleşiktir?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

ÖRNEKTİR
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9. 
Bazı birleşik sözcükler ses değişmesi yoluyla 
oluşur: kahrolmak, seyretmek, hissetmek, 
hallolmak …

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
ses değişmesi yoluyla oluşmuş birleşik sözcük kul-
lanılmıştır?

A) Yan odaya bir çekyat almalıyız.
B) Onun sizi affedeceğini sanmıyorum.
C) Zeytinyağı, sağlıklı beslenme için şarttır.
D) Akbaba kadar çirkin bir kuş var mı?

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük di-
ğerlerinden farklı bir ek almıştır?

A)

B)

İnsanlık bu sorunları da aşacak. 

O çocuk bizim mahallede oturuyor.

C)

D)

Çiçekler baharı müjdelemeye çalışıyordu.

Dün, babası okula gelmişti.

11. 
1. T E M İ Z

2. Ö N L E M

3. A K B A B A

4.

5.

6.

Bu bulmacaya sırasıyla basit, türemiş ve birleşik sözcük-
ler yazılmıştır.
Bu tablodaki örüntüyü bozmamak için boş bırakılan sa-
tırlara aşağıdakilerin hangisinde verilen getirilmelidir?

A) Akıl – mutlu – sevinç
B) Dolgu – solgun – külbastı
C) Deniz – umut – bilgisayar
D) Zorlu – arsız - buzdolabı

12.  kuşçu başlık kırkayak
biletsiz ağaçkakan kitap

biçerdöver başlangıç evimiz

: Basit : Türemiş : Birleşik

Aşağıdaki tabloda sözcükler yapılarına göre belirli şekil-
lerle eşleştirilmiştir.
Bu şekilleri yukarıda verilen tablodaki sözcüklerin ye-
rine yerleştirirsek aşağıdakilerden hangisi oluşur?

A)  B) 

C)  D) 

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZCÜKTE ANLAM 1
1. “Yazmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Gençler, şimdi başka bir tarih yazıyor.
B) Kendisine iyilik yapanları bir kenara yazıyormuş.
C) Her gün, yaşadıklarını günlüğüne yazıyor.
D) Derste dinlediklerini, aklına yazıyormuş.

 

2. Bu millet tarihin hiçbir döneminde 
         I                                  II
eğilmemiş, hep bağımsız yaşamıştır.
         III                   IV
Bu cümlede altı çizili olarak verilen sözcüklerden han-
gisi gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?

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

3. I. 
Deneme alanında 

genç yazarlar, 
onun yolunu izledi.

II. 
Bütün gün sokaktaki 

çocukları izledi.
İzlemek

III. 
Gösterimdeki filmi çok 

sayıda kişi izledi.

IV. 
Son oyunu geniş bir
kitle severek izledi.

Bu tabloda numaralanmış yerlerin hangisinde “izle-
mek” sözcüğü, farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) I. B) II. C) III. D) IV.

4. “Gitmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“bir yerden ayrılmak” anlamında kullanılmıştır?
A) 

İş yaşamı boyunca, babasının yolundan gitti.

B) 
Çok çalıştı ama bütün emekleri boşa gitti.

C) 
En sevdiği arkadaşı da uzaklara gitti.

D) 
Yetiştirdiğimiz ürünler çok ucuza gitti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “leke” sözcüğü me-
caz anlamda kullanılmıştır?

A) Resimdeki lekeler eseri güzelleştirmiş.
B) Bu sözlerinizle ona leke sürüyorsunuz.
C) Gömleğindeki çay lekesi çıkmadı.
D) Mavi üzerine siyah lekesi olan kumaş almış.

6. 
Sözcüklerin gerçek anlamlarından tamamen 

uzaklaşarak kazandıkları anlama 
“mecaz anlam” denir.

Bu açıklamaya göre “ağır” sözcüğü, aşağıdaki cümle-
lerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Bugün derste işledikleri konu çok ağırdı.
B) Akşama kadar yorulduğundan ağır bir uykuya dalmıştı.
C) Bu işin sorumluluğu kaldıramayacağım kadar ağır.
D) Kitaplarını koyduğu çantayı, ağır olduğu için evde bı-

rakmıştı.
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7. “İnce” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde di-
ğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Ev sahibi, konuklarına ince bir davranış sergiledi.
B) İnce ruhlu ve görgülü olmayı kim istemez?
C) Bu ince sözleriyle herkesin gönlünü kazandı.
D) Binanın yüzüne ince bir sıva vurmuşlar.

8. 

Radyo ve televizyonlarda 
iletişim üzerine programlar 

yapmıştı.

“Üzerine” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin  hangisinde 
bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Onun üzerine usta bir sporcu tanımam.
B) Futbol üzerine konuşmayı çok severdi.
C) Gün boyu telefon üzerine telefon geldi.
D) Tatlının üzerine ayran iyi gitmez

9. “Bulmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“Anahtarlığı nihayet çekmecede buldu.” cümlesindeki 
anlamıyla kullanılmıştır?

A) Evi temizlemek için bir kişi bulmalıyız.
B) Kaybettiğim saati dün gece bulmuşlar.
C) Bir türlü sorunun cevabını bulamıyorum.
D) Hastanın ayak bileğinde iki çatlak buldular.

10. I. Bütün yaz kaç kitap devirdi bilmiyorum.
II. Yoğurt tenceresini halıya devirdi.
III. Koskoca çınarı bir çırpıda devirdi.
IV. Rüzgâr telefon direklerini devirdi.
“Devirmek” sözcüğü, yukarıdaki cümlelerin hangilerin-
de aynı anlamda kullanılmıştır?

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

11. 
Öyün üzerine ürkütücü bir karanlık çöktü.

Yemekten sonra üstüme bir ağırlık çöktü.

Ahşap evin çatısı çöktü.

Yaşadığı onca acıdan sonra birden çöktü.

“Çökmek” sözcüğü, yukarıda sembollerle gösterilen 
cümlelerin hangisinde “bulunduğu yere yıkılmak” anla-
mıyla kullanılmıştır?

A)  B)  C)  D) 

12. Duydukları onu beyninden vurmuştu.
Bu cümledeki  “vurmak” sözcüğünün kullanımına öz-
deş bir kullanım, aşağıdakilerin hangisindeki altı çi-
zili sözcükte vardır?

A) Genç seslere kulak verelim.
B) Yağmurlu havaları sevmiyorum.
C) Her gün düzenli olarak yürüyorum.
D) Bu eseri, defalarca okudum.

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZCÜKTE ANLAM 2
1. “Uzaklaştırmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangi-

sinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Şehir hayatı insanı kendinden uzaklaştırıyor.
B) Televizyon, çocukları kitaplardan uzaklaştırıyor.
C) Öfkesi, onu dostlarından uzaklaştırıyor.
D) Çocuk, oyuncaklarını kediden uzaklaştırıyor.

2. 

“Kazanmak” sözcüğü, aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde “kâr etmek,
kazanç sağlamak” anlamında 
kullanılmıştır?

A) Doğru işler yaparak çok para kazandım.
B) Kitap okuma alışkanlığını çocuk yaşta kazandım.
C) Bu olaydan sonra o güzel insanı kazandım.
D) Çok çalışarak istediğim okulu kazandım.

3. Uzun zamandır evde adamakıllı bir temizlik yapmamıştık. 
“Adamakıllı” sözünün bu cümleye kattığı anlam aşağı-
dakilerin hangisinde vardır?

A) Bilim adamları konuyu iyice araştırdılar.
B) Bu sabah otobüsü hayli bekledik.
C) Sözleriyle tamamen beni hedef almıştı.
D) Bu adresi biraz zorlanarak bulduk.

4. 
Kağıtları özenle klasöre tutturdu.

Çocuk, yeni oyuncak diye tutturdu.

Kızının yaptığı resmi panoya tutturdu.

Bu defa içli köfteyi tutturdu.

“Tutturmak” sözcüğü, numaralanmış cümlelerin han-
gilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?

A)  ve  B)  ve 

C)  ve  D)  ve 
 

5. “Dökmek” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“düşürmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Ağaçlar yapraklarını erken döktü.
B) Düğüne çok para döktü babası.
C) İzmir sırtlarından düşmanı denize döktük.
D) Sana olan duygularımı kâğıda döktüm.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamda kul-
lanılmış bir sözcük vardır?

A) Her sabah penceremden güneş giriyor.
B) O gözler sanki bir zümrüt.
C) Havalar iyice soğumaya başladı.
D) Savcı, sanığın ifadesini aldı.

ÖRNEKTİR
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7. 

“Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde “terk etmek” 

anlamında kullanılmıştır?

A) Masanın üzerine elindekileri bıraktı.
B) Çöp poşetlerini balkondan aşağı bıraktı.
C) Kötü alışkanlıklarını artık bırakmalısın.
D) Olanca mirasını küçük oğluna bırakmış.

8. 

Ayşe Teyze

Zavallının kolu kırılmış, acı 
çektiği besbelli.

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “besbelli” 
sözcüğünün Ayşe Teyze’nin kurduğu cümleye kattığı 
anlamı vermektedir?

A) Yalan konuştuğu apaçık ortada.
B) Nisanın on beşinde mutlaka orada olmalıyım.
C) Söylediklerimizi iyice duyamadım.
D) Müdür gelmeyince işler büsbütün aksamış.

9. “Ayrı” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde di-
ğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Çoraplarımla gömleklerimi ayrı çekmecelere koydum.
B) Kardeşimle ben ayrı okullara gidiyoruz.
C) Canı sıkılınca herkesten ayrı dururdu.
D) Bu kez bizi ayrı sıralara oturttular.

10. 

I. 
Ucuz 

numaralara
karnımız tok.

III. 
Böyle ucuz 
insanlardan 

uzak dur.

II. 
Bu kazayı da 
ucuz atlattık.

IV. 
Oturduğumuz 

ev, hiç de 
ucuz değil.

UCUZ

Bu tabloda numaralanmış yerlerin hangisinde “ucuz” 
sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmış-
tır?

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

11. “Tutmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“desteklemek, birinden yana olmak” anlamında kullanıl-
mıştır?

A) Çocuğun küçücük ellerinden tuttu.
B) Mahalle eski muhtarı tuttu.
C) Halk, bu sanatçıyı tuttu.
D) Gece yarısı baş ağrısı tuttu.

12. “Daralmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
“sıkılmak, bunalmak” anlamıyla kullanılmıştır?

A) Çok daraldım, dışarı çıkalım.
B) Vakit daralıyor, acele et.
C) Yol sokağın sonunda daralıyor.
D) Suyun yatağı oldukça daralmış.

ÖRNEKTİR



13

w
w

w.
m

ub
ay

ay
in

la
ri.

co
m

MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZCÜKTE ANLAM 3
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çı-

karılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

A) İşimde ustalaşmam uzun yıllar sürdü.
B) Binada üç tane boş daire var.
C) Sana söylenenleri dikkatle dinle.
D) Zaman hızla bitip tükeniyordu.

2. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde “şehir – 
kent” arasındakine benzer bir ilişki vardır?

A) 

Konuk – misafir 

 B) 

Saygı – sevgi

C) 

Soru – cevap

 D) 

Gece – kaldırım

3. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcükler sesteş 
değildir?

A) Kır atıyla akşama kadar kırda dolaştı.
B) El eliyle ancak yılan tutulur.
C) Kara günlerden sonra karaya ulaştık.
D) Ekmeği ekmekçiye ver, bir ekmek de üste ver.

4. Onun gibi doğru adamlar az bulunur.
Bu cümledeki “doğru” sözcüğünün yakın anlamlısı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dürüst B) Yalancı
C) Düşman D) Dost

5. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur?

A) 

KAZ

 B) 

YAZ

C) 

NAZ

 D) 

KIZ

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün 
karşıtı yoktur?

A) Bu konuda büyükler bizi anlamıyor.
B) Sözün gücü zor zamanda belli olur.
C) O çocuk kendi işinde henüz acemi.
D) Böyle ortamlarda az konuş.
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7. Varlıkları topluca anlatan sözcükler genel, tek tek anlatan 
sözcükler özel anlamlıdır. 

 I. Ağaç konusunda bir 
  yazı okudum.
 II. Ağaç sevgisi çocuklukta 
  başlar.
 III. Her ağacın başına bir 
  nöbetçi koyamayız..
IV.  Bu ağacı, durağın yanına 
  dikelim. 

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde ağaç 
sözcüğü özel anlamlıdır?

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

8. Tabiattaki seslerin taklidi ile oluşturulan sözcüklere yan-
sıma sözcük denir.

I. Kedim başucumda uymakta mırıl mırıl.
II. Çınlıyor kulakları baharda kırmızı kedinin.
III. Şırıldayıp akan bir suda şavkını izliyor yavru kedi.
IV. Geceleyin kediler uyanır bize bakar karanlıkta.
Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde yansı-
ma sözcük yoktur?

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

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt (karşıt) anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Düğüne gelip gelemeyeceğimi soruyorlar.
B) Güzellik ve çirkinlik göreceli kavramlardır.
C) Yalçın’ın odaya girmesiyle çıkması bir oldu.
D) Karşımda ileri geri konuşup durma.

10. Beş duyumuzla algılanabilen kavramlar somut, algılan-
mayanlar soyuttur.
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi 
soyut bir kavramı anlatır?

A) Rüzgâr kuzeyden esmeye başladı.
B) Arkadaşlarından artık nefret ediyor.
C) Yavaş yavaş bulutlar kararıyordu.
D) Yağmur yağmaya başladığında evdeydik.

11. Ölçülebilir olup sayı ile gösterilebilen sözler nicel, göste-
rilemeyenler nitel anlamlıdır.
Bu açıklamaya göre “geniş” sözcüğü, aşağıdaki cüm-
lelerin hangisinde nitel anlamda kullanılmıştır?

A) Bu şehir geniş bir alana yayılmış.
B) Konuya çok geniş bir açıdan yaklaştım.
C) Yaşadığım evin bahçesi çok geniş.
D) Salonun geniş olması amacıyla duvarı yıktılar.

12. 
Kış ayları, özellikle okul çocukları için 
hastalıklar açısından büyük risk taşıyor. 
Çocuklar üst solunum yolu enfeksiyon-
larına daha sık yakalanıyor ve grip, 
çocuklar arasında zincirleme bir şekilde 
yayılmaya devam ediyor. 

Doktor Mehmet Bey bir sağlık terimleri sözlüğü oluş-
tursa bu parçadaki sözcüklerden hangisine çalışma-
sında yer vermez?

A) Okul B) Solunum
C) Enfeksiyon D) Grip
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

İKİLEME – DEYİM – ATASÖZÜ

1. 

Tolga

Konuşurken lafı dolandırmayı hiç 
sevmem.

Tolga’nın kurduğu bu cümledeki deyimin anlamı aşa-
ğıdakilerden hangisinde vardır?

A) Günlük tutmanın faydalarını, kendinden örnekler vere-
rek anlattı.

B) Konuşmasını gereksiz sözlerle uzatmadan bitirdi.
C) Toplumsal sorunların bir an önce çözülmesini istedi.
D) Şiir çalışmaları hakkında bilgi verdi.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi, 
oluşumu yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Takır takır öksürüğü hiç kesilmedi.
B) Çiftçiler harıl harıl çalışıyor.
C) Geç saatlere kadar horul horul uyuyor.
D) Bir köşede sessiz sessiz ağlıyor. 

3. 

Yazarların halka yukardan 
bakması nedeniyle sanat 

dünyamızda nitelikli eserler 
üretilemiyor.

Bu cümledeki “yukardan bakmak” deyiminin anlamı 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzak kalmak B) Küçümsemek
C) Anlayışsızlık D) Bilgisizlik

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan deyim 
cümleye uygun düşmez?

A) 
Mağdur olan ailelere halk kucak açtı.

B) 
O gün soğuktan içim parçalanıyordu.

C) 
Konuşmalarınıza kulak misafiri oldum.

D) 
Ok yaydan çıktı artık beni ikna edemezsiniz.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir deyim, açıklama-
sıyla birlikte verilmiştir?

A) Ordan burdan çokça konuştuk, sabaha kadar çene çal-
dık.

B) Senin bu inadın yüzünden, işler çıkmaza girdi.
C) Çekirdekten yetişme bir ustayla beraber çalışıyorum.
D) Yoldan geçenler duymasın diye çıt çıkarmadık.

6. I. Sokakta ara sıra eski arkadaşlarla 
 karşılaşıyorum.

II. Bugünlerde iyi kötü geçinip gidiyoruz.

III. Zaman zaman zor durumlarla 
 karşılaşıyorum.

IV. İlişkilerinizi sık sık gözden geçirin.

Bu tablodaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangi-
leri aynı anlamda kullanılmıştır?

A) I ve II. B) I ve III.
C) II ve III. D) III ve IV.
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7. Aşağıda yer alan çocukların cümlelerindeki ikileme-
lerden hangisi, anlamsal kuruluşu bakımından diğer-
lerinden farklıdır?

A) 

Ben öyle olur olmaz şeylere 
gücenmem.

Harun

B) 

Dün siyah beyaz fotoğrafların 
sergisi vardı.

Başak

C) 

Düğüne büyük küçük herkes 
davet edilmiş.

Eren

D) 

Çevremizdeki bazı insanların 
dost düşman bildiği yok.

Leyla

8. I. Çalışanların bu tutumu yöneticileri çileden çıkardı.
II. Bazı hatalarımıza göz yumulmalı, teşvik edilmeliyiz.
III. Bu vakitte rahatsız etmeyi, keyfinizi kaçırmayı istemez-

dim.
IV. Gücümüz ölçüsünde yaşayıp kendi yağımızla kavru-

luyoruz.
Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde kullanılan deyim-
lerden önce anlamları verilmiştir?

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

9. Atasözleri, çoğu kez gerçek anlamları dışında, benzet-
meli bir anlam taşırlar.

I. 
Gülü seven 

dikenine 
katlanır.

II. 
Ateş 

düştüğü 
yeri yakar.

III. 
Mum 

dibine ışık 
vermez.

IV. 
Bugünün 

işini yarına 
bırakma.

Yukarıdaki tabloda yer alan açıklamaya numaralan-
mış atasözlerinden hangisi uygun düşmez?

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

10. “Ağaç yaşken eğilir.” atasözünde vurgulanan aşağıda-
kilerden hangisidir?

A) Çevrenin korunması gerektiği
B)  Fidanların mevsiminde dikileceği
C)  Küçüklerin büyükleri örnek aldığı
D)  Eğitimin küçük yaşta başlaması gerektiği

11. Aşağıdakilerden hangisi atasözü değildir?

A) Elçiye zeval olmaz.

B) Çoğu gitti azı kaldı.

C) El elden üstündür.

D) Kaçan balık büyük olur.

12. Bütünüyle doğru olsa da sert söz insanı yaralar ve unu-
tulmaz.
Bu cümlede verilen düşünceyi aşağıdaki atasözlerin-
den hangisi karşılar?

A) Dil susmayınca baş esen olmaz.
B) Sorma kişinin aslını, sohbetinden bellidir.
C) Bıçak yarası geçer, dil yarası geçmez.
D) Mecliste dilini, sofrada elini kısa tut.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM

1. Toplantıda belli başlı konular ele alındı.
Bu cümlede geçen altı çizili sözün taşıdığı anlam aşa-
ğıdakilerden hangisinde vardır?

A) Sıradan bir insan bile bu soruyu cevaplar.
B) Yoldaki bazı arabaları durdurup yardım istedik.
C) Köylünün en önemli sorunları kurulca incelendi.
D) Ortada kesinleşmiş bir durum yoktu.

2. 
 I. Sınav heyecanına az kalsın yenik düşecekti.

 II. Bu tartışmalar yok yere gerilim yaratıyor.

 III. Son dolmuşu neredeyse kaçıracaktım.

IV.  Elindeki gülleyi var gücüyle fırlattı. 

Bu tahtada numaralanmış cümlelerin hangilerindeki 
altı çizili bölümler anlamca birbirine yakındır?

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

3. “Kitabınızda yelpazeyi çok açmanız genç şairlerden de 
bahsetmeniz açısından güzel olmuş.” 

Bu cümlede geçen “yelpazeyi çok açmak” sözüyle an-
latılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sorumsuz davranmak
B) Konunun sınırlarını geniş tutmak
C) Kişilerin özel yaşantılarını ele almak
D) Üzerinde çok durmak

4. Buraya kadar boşu boşuna yoruldunuz.
Bu cümledeki altı çizili sözle aynı anlama gelen ifade 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bir taşla iki kuş vurmaya alıştı.
B) İyice kendini kaptırdı bu işe.
C) Salondaki ön sıralar boşaldı.
D) Yoktan yere üç gece uykusuz kaldık.

5. Bu yaşam öyküsünü âdeta nefessiz kalarak okudum.
Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Söylediklerimi dikkatlice yazdı.
B) İstemeyerek de olsa dediklerimi yaptı.
C) Oyunu büyük bir heyecan ve merakla izledim.
D) Soruları bir çırpıda cevaplıyordu.

6. Büyük şaire ait bazı dizelerin gün yüzüne çıkmasında bir-
çok bilim adamının katkısı oldu.
Bu cümleye altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Evin arka odası sabahları bol bol güneş alıyor.
B) Olayın bilinmeyen yönlerini, herkesin öğrenmesini sağ-

ladık.
C) Bazı zamanlar, aydınlık bir gelecek kurmak için içimde 

çok çalışma isteği oluyor.
D) Kültürel birikimlerimizin kalıcı olmasını istiyorsak, ken-

dimizi insanlardan uzak tutmamalıyız.

ÖRNEKTİR
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7. 

Geçen ayki panelde ülkemizin 
sorunları genişçe tartışıldı.

Bu cümlede geçen altı çizili sözün anlamı aşağıdaki-
lerden hangisinde vardır?

A) Çevre konusunda kapsamlı konuşmalar yapıldı.
B) Etrafıma saygılı davranmaya önem veririm.
C) Dikkatli okuyucularımdan önemli mesajlar aldım.
D) Ödevlerimi gününde yapmaya özen gösteririm.

8. “Akıllı kimse kendisine verilen her öğüdü kapmaya çalışır.” 
cümlesindeki altı çizili sözün taşıdığı anlam aşağıda-
kilerin hangisinde vardır?

A) Okuduğu şiiri anlamaya gayret ediyordu.
B) Anahtarı atsam tutabilir misin?
C) Amcam, sadece kendisi çalışan biriydi.
D) Bu eşyaları yukarıya taşıyabilir miyiz?

9. 

Kendini olduğu gibi kabul 
etmek istemeyen, başkalarından 

hep üstün gören tek varlık 
insandır.

Bu cümlede altı çizili sözle insanın hangi özelliği vur-
gulanmıştır?

A) Kıskançlık B) Acelecilik
C) Bilgisizlik D) Kibirlilik

10. 

IV. 
Kişinin 

çekinmediğini 
vurgulamak

I. 
Dili dolanmadan 

anlatabilmek

III. 
Sözleri ölçüsüz

 tartısız 
kullanmak

II. 
Davranışların 

önemli
 olmadığını 
belirtmek

Onların söylemek istediklerini ben hiç sakınmadan dile 
getiriyordum.
Bu cümledeki altı çizili söz yukarıdaki tabloda numa-
ralanmış anlamlardan hangisini vermek için kullanıl-
mıştır?

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

11. Uzun zamandır devam eden anlaşmazlık iki tarafın da ça-
bası sonucunda tatlı sonlandı.
Bu cümledeki “tatlı sonlanmak” sözü aşağıdakilerden 
hangisini anlatmaktadır?

A) Üstünlük bildirmeyi B) Çözüme kavuşmayı
C) Güvence sağlamayı D) Serbest bırakmayı

12. Aile, krallar için bile girilmez kaledir.
Bu cümlede “girilmez kale” sözüyle ailenin hangi özel-
liği anlatılmıştır?

A) Özel ve dayanıklı yapıya sahip olması 
B) Toplumun en küçük ve en duygusal parçası olması
C) Önemli ihtiyaçlara cevap vermesi 
D) Ekonomik bir yön taşıması 

ÖRNEKTİR
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

SÖZ SANATLARI

1. İnsan dışındaki varlıklara insan özelliği verme sanatına ki-
şileştirme (teşhis) denir.

“N’olur bir sabah vakti
Çağırsa bizi sonsuzluk,
Birden demir alsa gemi
Başlasa güzel yolculuk.”

                   A.H. Tanpınar

Yukarıdaki açıklamaya göre bu dörtlükte aşağıdaki 
varlıklardan hangisi kişileştirilmiştir?

A) sabah vakti B) gemi
C) demir D) sonsuzluk

2. 
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? 

Bu dörtlükte geçen aşağıdaki sözcüklerden hangile-
rine insana ait özellikler yüklenmiştir?

A) Irmak, çeşme, su B) Dağ, çeşme, su
C) Irmak, bağ, çeşme D) Uzak, çeşme, bağ

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı varlığın karşıt 
durumları birlikte verilmiştir?

A) Yüzümdeki yara bir süre sonra vücuduma yayıldı.
B) Herkesin elinde ikişer tane beyaz zarf vardı.
C) Sıska bir genç, şişman bir çocuğu boğulmaktan kurtardı.
D) Adamın yüzündeki sertlik bu haberden sonra yumuşadı.

4. Aşağıdakilerin dizelerin hangisinde “kişileştirme” yok-
tur?

A) B)

C) D)

Bir de taş gibidir 
o sözün kaldı bana.

Rüzgâr gün ortasında 
neden böyle seslenir?

Bir tohum yarar 
toprağı ve gökleri 

görür.

Etrafı okşuyor 
mayısın sevecen ve

taze kokusu.

5. (I) Dalgalar, adadaki direklerin çoğunu devirmiş. (II) Ga-
zetede fotoğrafları çıktı. (III) Yazın her gün yürüyüş yap-
tığımız yol, yıkık direkler yüzünden engelli koşu alanına 
dönmüş. (IV) Dalgaların boyu 3-4 metreyi bulmuş. 
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
benzetme yapılmıştır?

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

6. (I) Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpeçiçeği, karan-
fil… (II) Konserve kutuları da öbek öbek yeşil fesleğenlerle 
dolu. (III) Ta köşede bir ulu çınarın altında civarın en iş-
lek çeşmesi vardır. (IV) Az ilerde sahne dekoru gibi duran 
kule göğe uzanıyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde 
benzetme yapılmıştır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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7. 
 I. Seninle kuşlar bile
  Neşe dolu şarkılar besteler
 II. Şair çile çeker dert çeker
  Bitmez onda şiirler dizeler
 III. Yeşil pencerenden bir gül at bana
  Işıklarla dolsun kalbimin içi
IV.  Tozlu yollarından geçtiğim uzak
  İklimden şarkılar getirdim sana 

Yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde teşhis 
(kişileştirme) vardır?

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

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) Kuşlar gibi özgürüm gökyüzünde.
B) Bir işe önce kendinden başla.
C) Buralar panayır alanı kadar olmuş.
D) Deniz ateş rengine benziyordu.

9. Aşağıdaki dizelerden hangisinde tezat (karşıtlık) ör-
neği vardır?

A) B)

C) D)

Yazı kışa ekledim, 
bahar olmadı

Gonca güller 
gibisin, boynunu 

bükme

Bakmam artık 
göklere benim de 

yıldızım var

Ayırma gözlerini 
gözlerimden 

bu akşam

10. 

Tekrar ediyor söylediğim şarkıyı 
kaldırımlar ve yollar.
Bu dizedeki söz sanatının örneği 
aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Garipleşir geceler sevenlerin gönlünde
B) Bir başkadır akşamlar, şu gurbet ellerinde
C) Garip bülbül neden böyle feryat edersin?
D) Geceler biter sabah elbet olur değil mi?

11. “Benim derdime bulun bir derman.” dedi güzel lale.
Bu dizedeki söz sanatları aşağıdakilerden hangisin-
de verilmiştir?

A) Benzetme – Karşıtlık

B) Kişileştirme – benzetme

C) Konuşturma – karşıtlık

D) Konuşturma – benzetme

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde teşhis (kişileştirme) 
sanatı yoktur?

A) Ben ağlarım çayır ağlar çimen ağlar.
B) Tuna’nın Tunca’nın suları ismini söyler.
C) Kuşlar “Canım” der günler günü ötüşür.
D) Dev boyunlu morca dağlar severim sizi.
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MUTLAK BAŞARI SORULARI 

İSİMLER

1. 

Varlıkları ve kavramları dilde karşılayan 
sözcüklere “isim” denir.

İsimler, varlıklara verilişine göre 
(özel isim– tür ismi), varlıkların 
sayılarına göre (tekil isim – çoğul isim 
– topluluk ismi) ve varlıkların oluşuna 
göre (soyut isim -  somut isim) 
sınıflandırılır.

Bu açıklamaya göre,

“Ummadık   taş    baş    yarar .” 
    I           II       III      IV

atasözündeki numaralandırılmış sözcüklerden han-
gileri isimdir?

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

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük 
isim değildir?

A) Günlerden ve gecelerden sonra işte buradayım.

B) Ağaçların  bu kadar uzun oluşuna çok şaşırdı.

C) Parmağındaki yüzükle oynamayı sürdürdü.

D) Hepimize karşı oldukça sıcak davranmıştı.

3. Aşağıdakilerden hangisinde görselle ve yazıyla belir-
tilen varlığın ifadesi özel isimdir?

A) 

Fatih Camisi

 B) 

Şehir

C) 

Mahalle

 D) 

Köy

4. 
İsimler varlıklara verilişine göre “özel 
isim” ve “tür ismi” olmak üzere ikiye 
ayrılır. Özel isimlerin yazımı da özeldir. 
Bu isimlere gelen “çekim ekleri” kesme 
işareti ile ayrılır, yapım ekleri ise ayrılmaz. 
(Ankaralı, Atatürkçü …).

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel adın yazımıyla 
ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Doktor Rıza Bey’in düşüncesi de bu yöndeydi.
B) Deli İbrahim’e annesi bir komplo hazırlamıştı.
C) Büyük Okyanus’tan başlayacaktı yolculuk.
D) Ekip, Ilgıza tırmanmaya hazırlanıyor.
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5. Duyu organlarımızdan herhangi biriyle algılayabildiğimiz 
varlıkların adları “somut”, algılayamadığımız varlıklarınsa 
“soyut”tur.
Temel anlamıyla “somut” olan bir ad, cümle içinde “soyut” 
anlama gelecek biçimde kullanılabilir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
altı çizili ad “soyut” anlamda kullanılmıştır?

A) Mutfak için iki parmak kalınlığında boru alınacaktı.
B) Caddenin sağ kolunda kuyumcu dükkânları sıralanır.
C) Son günlerde müdürün havası personeli olumsuz etki-

liyordu.
D) İğnenin gözüne ipliği geçiremeyince sinirleri gerildi.

 

6. Çoğul eki (–lar, –ler) almayan isimler tekil, alanlarsa ço-
ğuldur. Çoğul eki almadığı hâlde birden çok varlık çağ-
rıştıran isimler ise “topluluk ismi” (ordu, sınıf, aile, takım, 
grup…) olarak adlandırılır.
Kimi kullanımlarda bir isim, topluluk anlamı kazanabilir (Sı-
nıf, öğretmeni bekliyordu).
Bir topluluk ismi ayrıca çoğul eki de alabilir (Aileler, takım-
lar, düzineler…).
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
topluluk ismi kullanılmamıştır?

A) Tepemizde bir leylek katarı bizi izliyordu sanki.
B) Okulun yeni öğretim yılına yetiştirilmesine çalışılıyor.
C) Bizim sınıf, en küçük bir olayı bile büyütebiliyordu.
D) Elindeki para destesini özenle çantasına koydu.

7. 

Kiraz

Bugün hiç sorun yaşamadık.

Kiraz’a ait bu cümlede altı çizili ismin özellikleri aşa-
ğıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Soyut – cins – tekil
B) Soyut – özel – çoğul
C) Somut – cins – çoğul
D) Somut – özel – tekil

8. İsimler, yapıları bakımından üç bölümde incelenir:

Basit İsim: Hiçbir yapım eki almamış, kök hâ-
linde olan isimlerdır. (kitap, dere, ruh, göz, kâ-
ğıt…)

a.

Türemiş İsim: İsim ya da eylemlere türlü ya-
pım ekleri getirilerek oluşan isimlerdir. (bil–gi, 
dik–iş, yol–cu …)

b.

Birleşik İsim: Birden çok isimle; isim tamlama-
sı (gözyaşı, hanımeli...), sıfat tamlaması (sivrisi-
nek, karafatma...), bir isim ve bir eylem (gece-
kondu, uçaksavar...), iki eylem (çekyat, gelgit...) 
biçiminde oluşan isimlerdir.

c.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
birleşik isim farklı bir yolla kurulmuştur?

A) Anaokulunu gezecek zamanımız olmadı.
B) Yeni para sistemi için yazarkasayı değiştirdik.
C) Bu eve bir çalar saat almak gerekir.
D) Dolmakalem kullanan kimse kalmadı sayılır.
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