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Sevgili Öğrenciler,

Eğitim hayatında derslerde ve sınavlarda başarılı olmanın formülü doğru kaynaklarla çalışmaktan 
geçmektedir.

Netfen Yayınları olarak kitaplarımızda çok farklı bir uygulamayla karşınıza çıktık. Elinizdeki kitap, 
eğitim dünyasına yeni bir heyecan getirmektedir. Talim Terbiye Kurulunun öğretim programına 
uygun bir şekilde hazırlanmış, MEB müfredatıyla birebir uyumlu olan Kademeli Testler öğrenciyi 
hem okul derslerine hem yazılılara hem de merkezî sınavlara hazırlamaktadır.

Kitaplarımız; sade tasarımı, görsellerle desteklenmiş zengin içeriği ile kazanımların ve konuların 
pekiştirilmesine katkı sağlamaktadır.

Elinizdeki kitap, dört aşamadan oluşmaktadır: Isındıran Testler, Alıştıran Testler, Kazandıran 
Testler ve Tarama Testleri.

Isındıran Testler:

Bu testlerde öğrencilerin soru çözme isteklerini geliştirmek ve test çözmeye yakınlık duymasını 
sağlamak hedeflenmiştir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testler öğrenciye soru çözme 
mutluluğunu yaşatarak motive edecektir. Konunun anlaşılıp anlaşılmadığını ölçen, çoktan seçmeli 
sorulardan oluşan bu testin zorluk derecesi kolay seviyedir.

Alıştıran Testler:

Bu testlerde öğrencilere soru çözme becerisi kazandırmak ve bu becerileri kolayca yapabilecek 
duruma getirmek amaçlanmıştır. Bu testler sayesinde öğrencinin soru çözüm hızı artacak ve soru 
çözmek onlar için bir alışkanlık hâline gelecektir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu testin zorluk 
derecesi orta düzeydedir.

Kazandıran Testler:

Bu testler öğrencileri zorlayan, uğraştıran diğer bir ifade ile sınav kazandıracak sorulardan 
oluşmaktadır. Tamamı yeni nesil sorulardan oluşan, PISA-TIMSS-KANGURU tarzı sorular barındıran 
bu testler ile öğrenci yorum yeteneğini geliştirecektir. Aynı zamanda mantık, muhakeme ve akıl 
yürütme soruları içeren bu testler yapılacak olan sınavlarının provası olması amacıyla hazırlanmıştır.

Tarama Testleri:

Tarama testleri ünitelerdeki konuları kapsayan tekrar testleridir. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan 
tarama testleri konuları pekiştirmenize yardımcı olacaktır. Bu testlerimiz de yeni nesil soru tarzına 
ağırlık verilmiştir.

Bu kitaplarımız hem okulda hem de evde konuların öğrenilmesi ve kazanımların pekiştirilmesi için 
değerli bir eğitim kaynağıdır.

Kitaplarımızın derslerinizde ve sınavlara hazırlıkta en iyi yardımcınız olması dileğiyle…
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1. 

Bu görselden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılamaz?
DDD_0915060103_2

A) Bazı canlılara insan özelliği verilmiştir.

B) Bir dalın üzerinde bir uğur böceği vardır.

C) Ormandaki canlılar yiyecek sıkıntısı çekmektedir.

D) Sanatçı, tablosunda sadece uçabilen canlılara yer vermiştir.

2. Erdem ve Kerem televizyonda çevre kirlili-
ğiyle ilgili bir program izlemektedir.

* Hızlı nüfus artışı

* Plansız kentleşme

* Plansız endüstrileşme 
Doğal kaynakların ölçü-
süz kullanılması

İzlediği programın satır başları yukarıda ve-
rilmiştir. 

Buna göre Erdem ve Kerem’in izlediği 
programın konusu aşağıdakilerden han-
gisidir?

BBB_0901040205_3
A) Büyük kentlerin sorunları

B) Çevre kirliliğinin nedenleri

C) Çevre kirliliğinin çözüm yolları

D) Doğal afetlerde insan faktörü

3. 

Bu görselde aşağıdakilerin hangisine dik-
kat çekilmiştir?

AAA_0915060104_2
A) Çevre kirliliğine 

B) Küresel ısınmaya

C) Suların azalmasına

D) Bitki örtüsünün yok oluşuna

5. Sınıf7Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA, SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1



4. 

Şehirlerin tarihini anlatan eserlerdeki fotoğraflara bakıldığında o fotoğrafın çekildiği dönemle ilgi-
li kimi bilgilere sahip olunabilir.

Buna göre, yukarıdaki fotoğraflardan hareketle aşağıdakilerin hangisi hakında bilgi sahibi 
olunamaz?

DDD
A) Yük taşıma biçimleri    B) İnsanların giyim kuşamları

C) Mimari yapıların özellikleri  D) Halkın eğlence anlayışı

5. 

Bu görsel, aşağıdakilerden hangisine dik-
kat çekmek amacıyla yapılmış olabilir?

BBB_0915060101_2
A) Televizyonun eğitime katkısına

B) Televizyonun etkisine

C) Televizyonun önemine

D) Çocukların oynadıkları oyunlara

6. Ayşe, Ali, Feride, Deniz, Kaan ve Erol'un bi-
rer kitabı vardır. Bu kitaplardan üçünün ka-
pağı yeşil, ikisi beyaz, biri de siyah renkte-
dir. Bu kişilerin kitaplarının kapak renkleriyle 
ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

• Ali ve Feride'nin kitaplarının kapağı aynı 
renktedir.

• Erol ve Kaan’ın kitaplarının kapağı farklı 
renktedir.

• Ayşe’nin kitabının kapağı yeşildir.

Feride'nin kitabının kapağı beyaz olduğu 
biliniyorsa aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle yanlıştır?

AAA_ 0914010101
A) Ali'nin kitabının kapağı siyahtır.

B) Kaan ve Deniz'in kitaplarının kapağı fark-
lı renktedir.

C) Erol'un kitabının kapağı yeşildir.

D) Deniz'in kitabının kapağı yeşildir.

5. Sınıf8Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA, SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1
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1. Türk-İslam coğrafyasına kazandırdıkları ile tarihte çok önemli bir yer edinen Cezeri’yi tanı-
yor muyuz?

13. yüzyılda Diyarbakır ve Cizre 
dolaylarında yaşadığı rivayet edi-
len Cezeri, sibernetik alanının ku-

rucusu ve insanlık tarihinin ilk 
robotik teknolojilerine yo-

ğunlaşan kişi olmuştur.

İsmini yaşadığı şehir olan Ciz-
re'den almıştır. Asıl adı İsmail 

Ebul İz Bin Rezzaz olarak bilinen 
mucit isim, El-Cezeri lakabıyla 

anılmaya başlanmıştır.

Dönme hareketini doğrusal ha-
rekete dönüştüren krank mili, tarihte-

ki en önemli keşiflerden biri olarak kabul 
ediliyor. Günümüzde otomobillerden loko-

motiflere pek çok alanda kullanılıyor.

Batı literatüründe MÖ 300 yıllarında 
Yunan matematikçi Archytas tarafın-
dan buharla çalışan bir güvercin ya-
pılmış olduğu belirtilse de, robotikle 

ilgili bilinen en eski yazılı ka-
yıt, Cezeri’ye aittir. 

Öğrenimini Camia Medresesinde 
tamamlayarak, fizik ve mekanik 
alanlarında yoğunlaştı ve pek 
çok ilke ve buluşa imza attı.

Büyük miktarlarda suyu yukarı ta-
şımak amacıyla beş düzenek ta-
sarlamıştı. Bu düzeneklerden üçü 

hayvan gücüyle çalışırken ikisi kendi 
kendine işler, yani otomatiktir.

Kitabında 50 aracın tasarı-
mını vermiştir. Bu sebeple bu 

toprakların gurur kaynakların-
dan biri olmayı hak etmiştir. 

Bu metinden hareketle Cezeri ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
BBB

A) Günümüz mekanik biliminin öncülerinden biridir.

B) Medresede değişik din bilimleriyle ilgili eğitim almıştır.

C) Türk -İslam coğrafyalarında haklı bir üne kavuşmuştur.

D) Çalışmalarının tanıttığı yapıt yazmıştır.

2. Mazhar gurmelerin katılabileceği bir kulüp kurmuştur. Kulübe katılmak için şartlar şunlardır:

• Yediğin şeyin içeriğini sayabilmek

• İyi koku alabilmek

• Yemek yapabilmek

Kulübe katılabilecek kişilerle ilgili bilinenler şunlardır:

•  Havva Michelin yıldızlı bir restoranda aşçıdır ama burnu sürekli tıkalı olduğu için pek iyi koku 
alamamaktadır. 

• Semih çok iyi koku almaktadır ama yumurta bile kıramamaktadır. 

• Aleyna yediği şeylerin içeriğini sıralayabilir fakat ne şekilde hazırlandıklarını söyleyemez. 

•  Vedat hem yediğinin içeriğini sıralama hem de ne şekilde hazırlandığını tahmin etme konusun-
da uzmandır fakat hiçbir Michelin yıldızlı restoranda çalışmamıştır.

Buna göre kimler Mazhar’ın gurme kulübüne kesinlikle giremez?
BBB

A) Mazhar ile Aleyna    B) Havva ile Semih

C) Semih ile Aleyna    D) Havva, Semih, Aleyna ve Vedat

5. Sınıf9Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA, SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite
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4. 

Bu görselle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
DDD_

A) Çocuklar bir sınıfta bulunmaktadır.

B) Çocuklardan biri hayal kurmaktadır.

C) Bir öğrenci pencereden dışarıya bakmaktadır.

D) Dersin başlamasına kısa bir süre kalmıştır.

3. Armadillolar, Orta ve Güney Amerika’da yaşayan küçük 
memeli hayvanlardır. İspanyolca bir kelime olan armadil-
lo “zırhlı” anlamına gelir. Çünkü gövdelerinin her tarafı, 
koruyucu bir kalkan oluşturacak biçimde birbirine eklem-
lenmiş sert levhalar ile oynak kemerlerden oluşan ke-
miksi bir zırhla kaplıdır. Güney Amerika’nın yerli halkı bu 
hayvana tatu der. Tembel hayvanlar ve karıncayiyenler-
le akraba olan armadillolar, zırhlarının orta bölümündeki 
oynak kemerlerin sayısına göre sınıflandırılır. Armadillo-
ların özellikle Güney ve Orta Amerika’da yaşayan 20 tü-
rü var. Yalnızca Dasipus cinsinden dokuz kemerli arma-
dilloların bir türü ABD’nin güney bölgelerinde de yaşar.

Bu parçada armadilloyla ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
AAA_0901040312_2

A) Neyle beslenirler?

B) Farklı türleri var mıdır?

C) Niçin bu adı almıştır?

D) Nerede yaşarlar?
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1. Kanlar, ana olarak A, B, AB ve 0 olmak üzere 4 grupta ifade edilir. Bu ana grupların yanı sıra, ara 
gruplar olduğu gibi, RH olarak RH (+) pozitif, RH (-) negatif olarak adlandırılan kan grupları da vardır.

Aşağıda kan grupları arasında söz konusu olabilecek kan alışverişleri belirtilmiştir.

Hangi kan grubu, hangisinden kan alabilir?

AB Rh+, tüm kan gruplarından

AB Rh-, tüm Rh- kan gruplarından

A Rh+; O Rh-, O Rh+, A Rh-, A Rh+

A Rh-; O Rh-, A Rh-

B Rh+; O Rh-, O Rh+, B Rh-, B Rh+ 

B Rh-; O Rh-, B Rh-

O Rh+; O Rh-, O Rh+

O Rh-, O Rh-

Hangi kan grubu, hangisine kan verebilir?

AB Rh+; AB Rh+

AB Rh-; AB Rh-, AB Rh+

A Rh+; A Rh+ AB Rh+

A Rh-; A Rh+, A Rh-, AB Rh+, AB Rh-

B Rh+; B Rh+, AB Rh+

B Rh-; B Rh+ B Rh- AB Rh+ AB Rh-

O Rh+; Tüm Rh+ kan gruplarına

O Rh- Tüm kan gruplarına

Selma Mesut Nevin Murat

A Rh-

B Rh+ 0 Rh-

AB Rh+

Buna göre yukarıdaki kişiler arasındaki olası bir kan alışverişi ile ilgili olarak aşağıdakiler-
den hangisi söylenemez?

BBB_0901040101_3
A) Nevin; Murat’tan kan alabilir. B) Selma; Mesut ve Murat’a kan verebilir.

C) Murat, üç arkadaşına da kan verebilir. D) Mesut, dört üç arkadaşından da kan alabilir.
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2. Soldan Sağa:

K L M N P

1

2

3

4

Cümleler:

1. Bizim tarihimizi aydınlatan taşlara yazılmış önemli anıtlarımız var. (Eş anlam)

2. Aktif biri olursan bu derneğe üye olabilirsin. (Karşıt anlam)

3. Bu soruyu sadece sen çözebilirsin. (Eş anlam)

4. Evi oldukça yüksek bir tepeye yapmışlardı. (Karşıt anlam)

Numaralanmış cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin yay ayraç içinde istenen anlamlarını bulu-
nuz ve yukarıdaki bulmacaya yerleştiriniz.

Buna göre bulmacanın N sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?
CCC_0903020701_2

D

İ

A

R

A) D

F

D

K

B) D

İ

A

A

C) A

P

B

A

D)  

3. Yaz tatilinde Ali, Birol adlı erkeklerle, Ceyda, Dila, Emel, Funda adlı kızlar Avrupa, Amerika ya da 
Orta Asya'ya gezme seçeneklerinden birini tercih etmiştir. Bu kişilerin tercihleriyle ilgili olarak aşa-
ğıdaki bilgiler verilmiştir:

• Avrupa'ya sadece Emel gitmiştir.

• Birol, Ceyda ile aynı kıtaya gitmiş; Dila ise onlardan farklı bir yere gitmiştir.

• Amerika'ya yalnızca iki kız gitmiştir.

• İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç kişi Orta Asya’ya gitmiştir.

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
CCC_0903040201_3

A) Dila, Amerika’ya gitmiştir.

B) Ali, Orta Asya’ya gitmiştir.

C) Funda Avrupa'ya gitmiştir.

D) Emel ve Ceyda farklı kıtalara gitmiştir.
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1. 

Bu görselden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle söylenemez?
DDD_0901100101_1

A) Çocukların birlikte hareket ettiği

B) Gidilen yerde birçok ağacın olduğu

C) Çevrede büyüklerin de olduğu

D) Piknik alanında çocuklara izcilik eğitimi verileceği

2. Çello, 16. yüzyılın başlarında Fransa’da ortaya çıkmaya başlamış olan bir çalgıdır. Viola De Gam-
ba adı verilen çalgı, ebatlarından kaynaklı olarak bacak arasına alınır ve bu şekilde çalınır. Çello-
nun orta kısmında F harfini anımsatan iki adet ses deliği bulunur. Ünlü birçok müzisyenler çello-
nun sesinin insan sesine en yakın ses olduğunu söylemektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi çello olabilir?
AAA_0915030101_2

A)  B)  C)  D) 

5. Sınıf13Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA, SÖZEL AKIL YÜRÜTME1. Ünite TARAMA
Test - 4



3. 

Yukarıdaki grafik, hızlı okuma kursuna katılanların yaş dağılımını göstermektedir.

Buna göre grafikten hızlı okuma kursuyla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisine ula-
şılamaz?

BBB
A) Kursa en az ilgiyi 29-32 yaş grubundaki kişiler göstermiştir.

B) Kursa 16-18 ve 23-25 yaş gruplarından aynı sayıda kişi katılmıştır.

C) Kursa en büyük ilgiyi 19-22 yaş grubundaki kişiler göstermiştir.

D) Kursa 23-25 yaş grubundaki kişiler, 26-28 yaş grubundaki kişilerden daha fazla ilgi göstermiş-
tir.

4. 

GAZETE
Yeni sistemle 
zorunlu eğitim 
12 yıl olacak.

Yukarıdaki gazete haberinin konusu ne-
dir?

DDD
A) Bilim B) Teknoloji

C) Sanat D) Eğitim

5. 

Bu cümlede Serkan, suyu neye benzet-
miştir?

AAA
A) buza B) denize

C) ayakkabıya D) dalgaya
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1. 

Görsele göre Sinan Bey, arkadaşını hangi trafik kuralı için uyarmaktadır?
BB_5152 trafik kuralları

A) Emniyet şeridini kullanması gerektiğini hatırlatmaktadır.

B) Emniyet kemerini takmasını istemektedir.

C) Çok kilo aldığını ve zayıflaması gerektiğini söylemiştir.

D) Koltuğun dik pozisyonda olması gerektiğini söylemektedir.

2. Bir gazete, severek deneme ve makale yazacak yazarlar arıyor. İş müracaatı yapan kişilerle ilgili 
bilinenler şunlardır:

* Yağız, deneme ve makale,

* Gülnihal gezi ve günlük,

* Yalçın eleştiri ve fıkra,

* Filiz deneme ve eleştiri,

* Erkut makale ve eleştiri,

* Funda günlük ve gezi yazısı

türünde yazılar yazmayı seviyordur.

Buna göre gazete kimleri yazar kadrosuna ekleyebilir?
CCC

A) Yağız ve Filiz

B) Yağız ve Erkut

C) Yağız, Filiz ve Erkut

D) Gülnihal, Yalçın ve Funda
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3. 
KULLANICI

Geri kazandı-
rılabilir atıkları 
ayırır.

BELEDİYE

Ayrılan atıkları 
toplar.

ENDÜSTRİ

Değerlendirir.

YENİ MALZEME

Ekonomiye kazandırılır.

Bu broşürün amacı aşağıdakilerden hangisidir?
DDD_0915060101_2

A) İnsan sağlığını korumak    B) Canlılara zarar vermemek

C) İnsanlara çevre bilinci kazandırmak  D) Gerişi dönüşümün önemini kavratmak

5. 

Bu görsellerin ifade ettiği anlamlar, sol-
dan sağa doğru sırasıyla aşağıdakilerin 
hangisinde verilmiştir?

AAA_0915060101_2
A) Korku, mutluluk, öfke

B) Kaygı, şaşırma, merak

C) Korku, merak, mutluluk

D) Şaşırma, sevgi, karamsarlık

4. Aşağıda tablonun her satırında, aralarında 
anlamca ilişki olan sözler birlikte veril miştir.

SÖZCÜK TABLOSU

1 Kahraman Yiğit Yürekli

2 Kaygı Endişe ---------------

3 Defa Kez Kere

4 Mesut Mutlu Sevinçli

Buna göre tablonun ikinci satırında boş bı-
rakılan yere aşağıdaki sözcüklerden han-
gisi yazılmalıdır?

CCC_0915010108_1
A) Sezgi B) Cesaret

C) Tasa D) Sitem
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1. 

1

Acele 2

Anıt

4

Abide

7

Yanıt

6

Soru

5

Çabuk

3

Cevap

Orhan, numaralanmış mantarların üzerindeki sözcüklerden eş anlamlı olanları eşleştirdiğin-
de hangisi dışta kalır?

DDD_0915010107_2
A) 2 B) 4 C) 5 D) 6

2. Alışveriş merkezindeki mağazalarda buzdolabı, bulaşık makinesi ve mikrodalga satılmaktadır. Çar-
şıdaki mağazalarda fırın, çamaşır makinesi ve derin dondurucu satılmaktadır. 

* Nusret’in buzdolabı ve fırına, 

* Latife’nin bulaşık makinesi ve çamaşır makinesine, 

* Nasuh’un derin dondurucu ve mikrodalgaya, 

* Kevser’in buzdolabı ve bulaşık makinesine, 

* Nihat’ın mikrodalga ve çamaşır makinesine, 

* Işıl’ın fırın ve derin dondurucuya 

ihtiyacı vardır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
BBB

A) Nusret ihtiyacı olan eşyaları almak için çarşıya gitmelidir.

B) Herkes ihtiyacı olanları almak için hem alışveriş merkezindeki hem de çarşıdaki mağazalara git-
mektedir.

C) Nasuh, Kevser ve Nihat’ın ihtiyacı olan eşyaların bazısı ortaktır.

D) Işıl’ın ihtiyacı olan eşyalar alışveriş merkezindeki mağazalarda satılmaktadır.
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3. 

Öğretmen, Murat’a bir kişinin hangi durumlarda bu görseldeki davranışı sergileyebileceğini sor-
muştur.

Buna göre Murat’ın cevabı ne olmalıdır?
AAA

A) Korktuğumuzda    B) Sevindiğimiz durumlarda

C) Nazik olduğumuz zaman  D) Mutlu olduğumuzda

4. 

Yukarıdaki grafikte bir okuldaki öğrencilerin edebî türlerle ilgili okuma oranları verilmiştir. 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
DDD_0901110101_2

A) Öğrenciler en çok roman okumuştur.

B) Roman ve şiir okuyan öğrencilerin oranı, diğer türleri okuyanlardan daha yüksektir.

C) Öğrenciler en az tiyatro ve deneme kitapları okumuştur.

D) Şiir ve deneme okuyanların oranı, roman okuyanlardan daha yüksektir.
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1. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiş-
tir. Bu kelimeleri cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

1. Salatalara, yemeklere ekşilik vermek için kullanılan ekşimiş üzüm, elma, limon vb. suyu.

2. Sinema ve tiyatroda rol gereği giyilen kıyafetlerin genel adı.

3. Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimse.

•  Oyuncular, kostümleri sahnede bırakmış.

• Konaktaki misafirlerle ilgileneceğim.

• Babam, mutfağa bir şişe sirke bıraktı.

Buna göre bulmacanın 4. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?
CCC_0903020101_3

A) S

K

M

 B) R

S

S

 C) K

T

A

 D) E

Ü

F

 

2. Buse bir deney yapmaktadır. Farklı fare türlerini bi yerde tutmakta ve onlara uyanma düzenlerine 
göre peynir vermektedir. İlk ev faresi uyandığında ezine peyniri, lağım faresi uyandığında tulum 
peyniri, tarla faresi uyandığında mascarpone, hamster uyandığında cheddar, orman faresi uyan-
dığında mozarella bırakmaktadır farelere.

ev faresi

orman faresilağım faresitarla faresi

hamster

Pazartesi ve perşembe lağım faresi, salı ve çarşamba hamster, cuma orman faresi, hafta sonu tar-
la faresi ilk uyanan olmuştur.

Buna göre Buse hafta boyunca farelere sırasıyla hangi peynirleri bırakmıştır ?
AAA

A) Tulum - Cheddar - Cheddar - Tulum - Mozarella - Mascarpone - Mascarpone

B) Tulum - Tulum - Cheddar - Cheddar - Mozarella - Mascarpone - Mascarpone

C) Ezine - Tulum - Tulum - Ezine - Mascarpone - Cheddar - Cheddar

D) Ezine - Ezine - Tulum - Tulum - Mascarpone - Cheddar - Mozarella
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4. 

Bu tabloda cümleler ve içerdikleri anlam-
lar eşleştirilmiştir. Hangi simgeyle verilen 
eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır?

DDD_0902030101_2

3. Aşağıdaki grafik, aylara göre ülkemizdeki işsizlik oranlarını göstermektedir.

Bu grafikten aşağıdaki bilgilerden hangisine kesin olarak ulaşılamaz?
DDD_0902110101_2

A) 2012 Ocak ve Şubat aylarındaki işsizlik oranı yüzde onlara ulaşmıştır.

B) 2011 Haziran’ındaki işsizlik oranı 2012 Haziran’ından yüksektir.

C) 2011 ve 2012’de işsizlik oranları yüzde beşin üstünde gerçekleşmiştir.

D) 2011 ve 2012 yıllarında işsizlik sürekli yükselmiştir.

5. 

Bu görselin adı aşağıdakilerden hangi-
sidir?

BBB
A) Harita

B) Kroki

C) Dilekçe

D) Grafik
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DDD_0902110101_2

A) 2012 Ocak ve Şubat aylarındaki işsizlik oranı yüzde onlara ulaşmıştır.
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2. 1. Bana bir taksi çevir.

2. Kitabın yaprağını çevir.

3. Makinenin kolunu çevir. 

“Çevirmek” sözcüğünü bu cümlelerde han-
gi anlamda kullanmamıştır?

BBB_0915010101_3
A) Döndürerek hareket ettirmek

B) Geri göndermek

C) Öteki yüzünü görünür duruma getirmek

D) Durdurmak

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizi-
li sözcük, ilk (gerçek) anlamıyla kullanıl-
mıştır?

BBB_0901020602_2
A) Okul arkadaşları ile sıkı bir sohbete dal-

dılar.

B) Yumuşak koltuğa oturunca ağrıları dindi.

C) Güzel haberi alan öğrenciler, hemen eve 
uçtu.

D) Kerem’in okulda söylediği sözler bize ağır 
geldi.

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi, “arka” 
sözcüğünün ayraç içinde verilen anlamı-
na örnek olarak verilemez?

BBB_0901020201_2
A) Hikâyenin arkası gelmedi. (geri kalan kı-

sım)

B) Kimin arkası varsa o güçlü müdür? (ak-
raba)

C) Arkasına bakmadan yürüyor. (geri)

D) Arkasına kalın bir şey atmış. (sırt, omuz)

4. 1. Yeni aldığım kazağın rengini nasıl bul-
dun?

2. Aradığım kitabı nihayet buldum.

3. Dediklerine göre Amerika’yı, Kolomb bul-
muş.

4. Kalemini koltuğun arkasında bulmuş.

Numaralanmış cümlelerde “bulmak” söz-
cüğü, kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

CCC_0901020201_3
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “almak” 
sözcüğünün anlamıyla kullanımı birbirine 
uymamaktadır?

CCC_
 Anlam         Kullanım              

A) Kaplamak Burayı kötü bir koku

    aldı.

B) İçine sığmak Bu kavanoz iki kilo bal 

    alır.

C) Ele geçirmek Sefere çıkan gemiler-

    den biri su alıyor.

D) Satın almak Kardeşime bir kalem

     de ben aldım.

3. “Gelin baylar bayanlar, bu taze simitlerin ta-
dına bakın.” cümlesindeki “taze” sözcüğü, 
aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki 
anlamıyla kullanılmıştır?

AAA_0901020201_1
A) Taze ekmekle kahvaltı yapmak ne hoş!  

B) En taze haberleri bu gazetede bulabilir-
sin.

C) Düşmana karşı taze kuvvetlere gereksi-
nim var.

D) Ağaçların taze yaprakları akşam serinli-
ğini emiyor sanki.
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10. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
terim anlamıyla kullanılmıştır?

AAA_0915010106
A) Tahtaya bir dikdörtgen çizer misin?

B) İşçiler dökülen yaprakları süpürüyor.

C) Öğleden sonra sıcak iyice arttı.

D) Bu kitabı daha önce okudunuz mu?

12. “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “dinmek, kesilmek” anlamıyla 
kullanılmıştır?

AAA_0915010116_1
A) İki gündür yağan yağmur durdu.

B) Salonun duvarındaki saat durmuş.

C) Meydandaki çeşme hâlâ duruyor mu?

D) Biraz dinlenmek için benzincide durduk.

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

AAA_0901020604_2
A) Onun kişiliği hakkında olumlu şeyler duy-

duk.

B) Acı söz kadar insanı inciten başka bir şey 
yoktur.

C) Geçen hafta bu birimde işini ihmal eden 
görevlileri ayıkladılar.

D) Kazanın işçiler üzerindeki etkilerini belir-
lemek için derin incelemeler yapacağım.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dağıl-
mak” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanıl-
mıştır?

DDD_0901020604_2
A) Okul bitince arkadaşlarımın her biri bir 

yana dağıldı.

B) Öğleye doğru gökyüzündeki kara bulut-
lar dağıldı.

C) Yere düşen kavanozdaki reçeller mutfa-
ğın her yerine dağıldı.

D) Bir gol daha yiyince zayıf takım iyice da-
ğıldı.

9. 1. Arkadaşımdan aldığım kitabı okumam üç 
gün sürdü.  

2. Çoban, hayvanlarını köyün yukarısında-
ki meraya sürdü. 

3. Kitabı raftan aldı, elini kitabın kapağına 
sürdü. 

4. Hazırladığı balıkları tepsiye özenle dizdi, 
yavaşça fırına sürdü.   

“Sürmek” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde 
kaç farklı anlamda kullanılmıştır?

DDD_0901020201_3
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamlıdır?

DDD_0915010103_2
A) İşe dalınca ocağın üstündeki süt taşmış.

B) Soğuk yüzünden ellerimiz morardı.

C) Balıkçı, kocaman balığı teknesine çekti.

D) Uzun yolculuk hepimizi bitirdi.

13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

AAA_0915010103_2
A) Lütfen konuklara karşı sert davranmayın!

B) Yağmurdan sonra derenin suyu bulanık 
akıyordu.

C) Soğuk havalarda kalın elbiseler giyer.

D) Ben bu gazeteyi doğru haber yazdığı için 
tercih ediyorum.
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5. Canlıların tüm yaşam özelliklerini taşıyan ve 
uygun koşullarda yaşamını tek başına sür-
dürme yeteneğine sahip temel yapı ve işlem 
birimine hücre denir.

Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcükler-
den hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?

CCC_
A) yaşam B) yeteneğine

C) hücre D) koşullarda

4. “Kalmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “miras olarak geçmek” anla-
mında kullanılmıştır?

CCC_0901020201_2
A) Misafirler gelince gezme işi başka zama-

na kaldı.

B) Çocuklar bir süre vitrinin önünde kaldı.

C) Bu çiftlik onlara büyük dedelerinden kal-
mış.

D) Gezi sırasında her gece farklı otellerde 
kaldık.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çi-
zili sözcüklerin biri gerçek, diğeri mecaz 
anlamıyla kullanılmıştır?

DDD_0901020604_2
A) Yaralı leyleği bir veterinere götürecekler.
 Yolculardan biri ağır yaralıydı.

B) Romanın akıcı bir üslubu vardı.
 Akıcı Türkçesiyle herkesi şaşırmıştı.

C) Yemek biraz tuzlu olmuş sanırım.
 Tuzlu pastalardan biraz daha istiyorum.

D) Gemi, uzaktan çok küçük görünüyordu.
 Kimseyi küçük görmeyin sakın!

3. “Gitmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “sürmek, devam etmek” anla-
mında kullanılmıştır?

BBB_0901020201_2
A) Görevli öğrenciler az önce tören alanına 

gitti.

B) İşler böyle durgun giderse çok yakında 
iflas ederiz.

C) Ailemin gönderdiği harçlık bana ancak 
bir hafta gitti.

D) Kazandığımız paranın çoğu dükkân kira-
sına gidiyor.

1. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin özelliği ayraç içinde verilmiştir.

1 Tecrübeli ve dolu biri olduğu konuşmasından hemen anlaşılıyordu. (Mecaz anlam)

2 Kapıdaki görevlinin soğuk tavırları, görüşmeye gelenleri rahatsız etmişti. (Mecaz anlam)

3 Bankanın önündeki kuyruk sokağın başına kadar uzuyordu. (Temel anlam)

4
Kimi binalarda giriş katından sonra bina genişletilmiş ve kirişler ile kolonlar arasında kiriş bağ-
lantısı yapılmamıştır. (Terim anlam)

Buna göre numaralı cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün özelliği yanlış verilmiştir?
CCC_0903020601_2

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “perde” 
sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

CCC_0901020605_1
A) Duvarın önüne çekilen tahta perdeye ya-

pıştırılmış ilanlara bakıyordu.

B) Yeni evlerinin salonuna güzel bir perde 
almışlar.

C) Oyunun ilk perdesinde sanatçılar etkile-
yici bir performans gösterdi.

D) Mutfak ile salonu tül perde ile ayırmışlar-
dı.

11. “Serin” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisin-
de ötekilerden farklı anlamda kullanılmış-
tır?

CCC_0901020101_2
A) Bu sıcakta sığınacak serin bir yer bula-

madık.

B) Yolcu gemisi serin sulara yelken açmış-
tı.

C) Yazarın eleştirmenlerle arası biraz serin.

D) Serin havalarda giyiminize dikkat edin.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisi mecaz anlamda kullanılma-
mıştır?

BBB_0901020704_2
A) Ailesinin ağır sorumluluklarını küçük yaş-

ta üstlenmişti. 

B) Bulanık suda kaybolan ayakkabısını arı-
yordu.

C) Komşularıyla arasında derin bağlar oluş-
muştu.

D) Şairin oldukça renkli bir kişiliği vardı.

7. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “gizliliği olmayan” anlamında kul-
lanılmıştır? 

BBB_ 0901020201_2
A) Açık pencereden içeriye soğuk giriyor.

B) Demokratik toplumlarda her iş açık yapı-
lır.

C) Açıkta avlanan iki tekne fırtınada batmış.

D) Kurumumuzda kadro açığı yoktur.

10. “Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “hizmetine almak veya kirala-
mak” anlamında kullanılmıştır?

DDD_0915010116_2
A) Otuz yaşlarında bir kadın kucağında bir 

erkek çocuk tutuyordu.

B) Bahçeye diktiğimiz elma fidanlarının hep-
si tutmuş mu? 

C) İki tüccar gün doğmadan dükkânlarının 
yolunu tutardı.

D) Çamlıca sırtlarında denizi gören bir dai-
re tutmuştu.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ilk 
anlamından uzaklaşarak kullanılmıştır?

CCC
A) Pazar yerini bir ara nereden geldiği bel-

li olmayan bir duman kapladı.

B) Eskiden deniz kıyısında tek bir poşet gö-
remezdiniz.

C) Yeni aldığı ayakkabıların burnu bir hafta-
ya varmadan açılmış.

D) Üç ay önce dökülen asfaltın bazı bölüm-
leri geçen hafta çökmüş.
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8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “perde” 
sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?
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A) Duvarın önüne çekilen tahta perdeye ya-

pıştırılmış ilanlara bakıyordu.

B) Yeni evlerinin salonuna güzel bir perde 
almışlar.

C) Oyunun ilk perdesinde sanatçılar etkile-
yici bir performans gösterdi.

D) Mutfak ile salonu tül perde ile ayırmışlar-
dı.

11. “Serin” sözcüğü, aşağıdakilerin hangisin-
de ötekilerden farklı anlamda kullanılmış-
tır?
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A) Bu sıcakta sığınacak serin bir yer bula-

madık.

B) Yolcu gemisi serin sulara yelken açmış-
tı.

C) Yazarın eleştirmenlerle arası biraz serin.

D) Serin havalarda giyiminize dikkat edin.

6. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler-
den hangisi mecaz anlamda kullanılma-
mıştır?
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A) Ailesinin ağır sorumluluklarını küçük yaş-

ta üstlenmişti. 

B) Bulanık suda kaybolan ayakkabısını arı-
yordu.

C) Komşularıyla arasında derin bağlar oluş-
muştu.

D) Şairin oldukça renkli bir kişiliği vardı.

7. “Açık” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “gizliliği olmayan” anlamında kul-
lanılmıştır? 

BBB_ 0901020201_2
A) Açık pencereden içeriye soğuk giriyor.

B) Demokratik toplumlarda her iş açık yapı-
lır.

C) Açıkta avlanan iki tekne fırtınada batmış.

D) Kurumumuzda kadro açığı yoktur.

10. “Tutmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “hizmetine almak veya kirala-
mak” anlamında kullanılmıştır?

DDD_0915010116_2
A) Otuz yaşlarında bir kadın kucağında bir 

erkek çocuk tutuyordu.

B) Bahçeye diktiğimiz elma fidanlarının hep-
si tutmuş mu? 

C) İki tüccar gün doğmadan dükkânlarının 
yolunu tutardı.

D) Çamlıca sırtlarında denizi gören bir dai-
re tutmuştu.

9. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ilk 
anlamından uzaklaşarak kullanılmıştır?

CCC
A) Pazar yerini bir ara nereden geldiği bel-

li olmayan bir duman kapladı.

B) Eskiden deniz kıyısında tek bir poşet gö-
remezdiniz.

C) Yeni aldığı ayakkabıların burnu bir hafta-
ya varmadan açılmış.

D) Üç ay önce dökülen asfaltın bazı bölüm-
leri geçen hafta çökmüş.
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4. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili 
sözcüklerden hangisi terimdir?

AAA_0915010106_2
A) Oyunda bana da bir rol verdiler. 

B) Başından geçenleri bir deftere yazıyor.

C) Bu sene ilçeye yeni bir yol yapılıyor.

D) Belediye sokak aralarını ağaç dikiyor.

1. 

İyi bir fiyat verirsen 
satarım.

  Dur bakalım, Karagöz’üm. 
Biraz pazarlık yapalım.

Yapma Karagöz’üm. Alış-
verişi oldu bittiye getirme. 
On altına at mı satılırmış? 
Çık biraz!

Ben sana merdivenleri çık 
demedim ki!

 Bir at satın almışsın. 
Onu bana satar mısın?

On altın veririm. Ta-
mam mı?

Olur, nazarlık takalım. 
Anlaştık o zaman.

Bütün merdivenle-
ri çıktım. Daha fazla 
çıkamıyorum.

Hacivat Karagöz

Bu diyalogda “çıkmak” sözcükleri hangi anlamlarda kullanılmıştır?
AAA_0901020201_3

A) Fiyatı artırmak - Bir şeyin yukarısına doğru yürümek

B) Bir yere ulaşmak - Yetkili birinin makamına iş için gitmek

C) Bir durumdan başka bir duruma geçmek - Binaya kat eklemek

D) Piyasaya sürülmek - yerinden oynamak

3. “Oturmak” sözcüğü, aşağıdakilerin hangi-
sinde “Teyzemlerle aynı mahallede oturuyo-
ruz.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmış-
tır?

AAA_0901020201_2
A) Bu şehirde on yıl kadar oturduk.

B) Müdür, hemen makamına oturdu. 

C) Burada oturma da ders çalış.

D) Her zaman ön koltuğa oturur.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz-
cüklerden hangisi terimdir?

BBB_0901020605_2
A) Bu yemeği mutlaka tatmalısın.

B) Bu şarkının notalarını tahtaya yazabilirim.

C) Turist kafilesi müzeye alındı.

D) Et, en yararlı besinlerden biridir.

5. “Atmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisin-
de “çarpmak” anlamıyla kullanılmıştır?

AAA_0901020201_2
A) Yaralı ceylanın kalbi hızlı hızlı atıyordu.

B) Çöpleri sağa sola rastgele atıyorlardı.

C) Çayınıza kaç şeker atıyorsunuz?

D) Geziyi bir hafta sonrasına attık.
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