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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…



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…

1. ÜNİTE: GÖRSEL YORUMLAMA

GÖRSEL YORUMLAMA .................................................................................................7

ÜNİTE TARAMA TESTİ  ................................................................................................13

2. ÜNİTE: SÖZEL AKIL YÜRÜTME

SÖZEL AKIL YÜRÜTME ...............................................................................................15

ÜNİTE TARAMA TESTİ  ................................................................................................21

3. ÜNİTE: SÖZCÜKTE ANLAM

SÖZCÜKTE ANLAM .....................................................................................................23

ÜNİTE TARAMA TESTİ .................................................................................................41

4. ÜNİTE: CÜMLEDE ANLAM

CÜMLEDE ANLAM .......................................................................................................47

ÜNİTE TARAMA TESTİ .................................................................................................65

5. ÜNİTE: METNİ ANLAMA VE YORUMLAMA

METNİ ANLAMA VE YORUMLAMA ..............................................................................71

ÜNİTE TARAMA TESTİ .................................................................................................95



6. ÜNİTE: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ ...............................................................................................101

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................113

7. ÜNİTE: YAZIM BİLGİSİ

YAZIM BİLGİSİ............................................................................................................117

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................129

8. ÜNİTE: NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTALAMA İŞARETLERİ .........................................................................................133

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................145

9. ÜNİTE: EKLER VE SÖZCÜK YAPISI

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI .......................................................................................149

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................155

10. ÜNİTE: İSİMLER, İSİM TAMLAMALARI

İSİMLER, İSİM TAMLAMALARI ...................................................................................161

SIFATLAR, SIFAT TAMLAMALARI  ............................................................................167

ZAMİRLER  .................................................................................................................173

EDATLAR, BAĞLAÇLAR, ÜNLEMLER  ......................................................................179

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................185

CEVAP ANAHTARI ...................................................................................................195



6. ÜNİTE: TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ

TÜR VE ŞEKİL BİLGİSİ ...............................................................................................101

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................113

7. ÜNİTE: YAZIM BİLGİSİ

YAZIM BİLGİSİ............................................................................................................117

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................129

8. ÜNİTE: NOKTALAMA İŞARETLERİ

NOKTALAMA İŞARETLERİ .........................................................................................133

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................145

9. ÜNİTE: EKLER VE SÖZCÜK YAPISI

EKLER VE SÖZCÜK YAPISI .......................................................................................149

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................155

10. ÜNİTE: İSİMLER, İSİM TAMLAMALARI

İSİMLER, İSİM TAMLAMALARI ...................................................................................161

SIFATLAR, SIFAT TAMLAMALARI  ............................................................................167

ZAMİRLER  .................................................................................................................173

EDATLAR, BAĞLAÇLAR, ÜNLEMLER  ......................................................................179

ÜNİTE TARAMA TESTİ ...............................................................................................185

CEVAP ANAHTARI ...................................................................................................195

1, 2, 3, 4  ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere gö-
re çözünüz.

Sınıflar Saz Gitar Flüt Keman

6 / A 7 6 7 3

6 / B 4 9 6 5

6 / C 6 7 5 6

6 / D 7 6 8 4

Bu tabloda, bir okuldaki 6. sınıflarda saz, gitar, flüt ve 
keman çalabilen öğrenci sayıları gösterilmiştir. 

5. Bu tablodan hareketle aşağıdakilerden hangi-
si söylenemez?

CCC
A) Toplamda en az kemana ilgi gösterilmiştir.

B) Flütü en çok 6 / D sınıfı öğrencileri tercih et-
miştir. 

C) 6 / C sınıfı öğrencileri daha çok flüt ve kema-
na ilgi göstermiştir.

D) 6 / A sınıfında saz ve flüt çalan öğrenci sayı-
sı eşittir.

3. Hangi sınıflarda gitar çalabilen öğrenci sayı-
ları eşittir?

AAA
A) 6 / A ile 6 / D

B) 6 / B ile 6 / C

C) 6 / C ile 6 / A

D) 6/ D ile 6 / B

2. Keman ve saz çalabilen öğrenci sayısının eşit 
olduğu sınıf aşağıda kilerden hangisidir?

CCC
A) 6 / A

B) 6 / B

C) 6 / C

D) 6/ D

1. Gitar çalabilen öğrencilerin sayısının en fazla 
olduğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

BBB
A) 6 / A

B) 6 / B

C) 6 / C

D) 6/ D

4. Öğrenciler, toplamda en fazla hangi çalgı ale-
tine ilgi göstermiştir?

BBB
A) Saz

B) Gitar

C) Flüt

D) Keman

6. Doğa döngüsünde kış ile yaz arasındaki mevsim. 
Kuzey yarım kürede mart ve haziran arasıdır. Bu 
mevsimde ağaçlar çiçek açar, hava sıcaklığı art-
maya başlar. Bu mevsimde karların erimesi ve 
bol miktarda yağışın olması ile su yatakları olan 
dereler, göller, göletler ve barajlar su ile dolar

Mevsimler üzerine bir afiş hazırlayan Dilara, 
yukarıdaki bilginin yer aldığı bölümü aşağı-
daki görsellerden hangisiyle resimleyebilir?

AAA

6. Sınıf7Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1



7. 

Yukarıdaki tabloda Türkiye'deki kent ve kırsal kesim nüfusunun yıllara göre dağılımı gösterilmiştir.

Buna göre, istatistikten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
BBB

A) 1990'lı yıllarda kent ve kırsal kesim nüfusu birbirine çok yakındır.

B) 2000 yılına kadar kırsal kesim nüfusu, şehir nüfusundan fazladır.

C) 1970'li yıllarda kırsal kesim nüfusu, şehir nüfusunun iki katından fazladır.

D) 2010'lu yıllarda toplam nüfusun %70'den fazlası şehirlerde yaşamaya başlamıştır.

9. 

Bu görsel aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?
CCC

A) Yardımlaşma

B) Teknoloji

C) İletişim

D) Eğitim

8. 
Mart Nisan Mayıs

6-A 125 130 135

6-B 130 128 133

6-C 120 125 132

6-D 115 120 125

Tabloda, bir okulun 6. sınıflarının aylara göre or-
talama okudukları kitap sayıları vardır. 

Tabloya göre, üç ayın toplamda en az kitap 
okuyan sınıfı hangisidir?

DDD
A) 6-A

B) 6-B

C) 6-C

D) 6-D

6. Sınıf8Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ISINDIRAN

Test - 1
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1. Ebru, yoğunlaştırılmış su üstünde, özel hazırlanmış boyalarla oluşturulan desenlerin kâğıt üzerine geçirilme-
si suretiyle yapılan bir süsleme sanatıdır. Ebru daha çok, geven otunun özsuyundan elde edilen kitre veya 
deniz kadayıfı bitkisi (kerajin) ile kıvamı arttırılmış suyun üzerine, içine öd katılarak suyun dibine çökmeyecek 
hale getirilen boyaların serpilmesi ve su yüzeyinde meydana gelen şekillerin olduğu gibi ya da biz adı verilen 
metal uçlu bir aletle müdahale edilerek bir kağıda geçirilmesi yoluyla yapılır. Ebru Sanatı, çoğu zaman renk-
lerin suyla dansı,renklerin uyumu ya da renklerin ahengi şeklinde adlandırılır.

Bu parçada anlatılanlara göre aşağıdakilerden hangisi ebru çalışmasıdır?
BBB

A)   B)   C)   D)  

2. 

Yukarıdaki istatistikten hareketle aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
C

A) En fazla sera gazı emisyonu enerji sektöründe görülmektedir.

B) Atık maddeler sera gazı emisyonuna neden olabilmektedir.

C) Teknolojik imkanlarla sera gazı emisyonlarını bitirmek mümkündür.

D) Endüstriyel işlemler, tarımsal faaliyetlerden daha çok sera gazı salınımına neden olmaktadır.

6. Sınıf9Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2



3. Özlem, deyimlerle ilgili bir afiş hazırlamaktadır. 

Buna göre Özlem, yukarıdaki görseli aşağı-
daki deyimlerden hangisi için kullanmalıdır?

BBB
A) Burun kıvırmak

B) Burnundan solumak

C) Burnu havada olmak

D) Burnundan kıl aldırmamak

4. 

Bu görselle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi söylenemez?

CCC
A) Arka planda kitaplıklar yer almaktadır. 

B) Kitaplığın bazı raflarında boşluklar vardır. 

C) Öğrencilerin hepsi kitap okumaktadır.

D) Kitaplık raflarında farklı renklerde kitaplar var-
dır.

7. Tablodan hareketle aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

DDD
A) Öyküye 6/A ve 6/D’den eşit sayıda öğrenci 

seçilmiştir.

B) Toplamda, en çok öykü türüne öğrenci seçil-
miştir.

C) Bütün sınıflarda en az tercih edilen edebî tür 
deneme olmuştur.

D) Şiire en çok öğrenci 6/C'den, denemeye en 
çok öğrenci 6/A'dan seçilmiştir.

Aşağıdaki tabloda Kültür-Edebiyat Kulübünün 6. sınıf-
larda okuyan öğrencileri, onların isteklerine göre bazı 
edebî türlerde çalışmalar yapmak üzere gruplara ayır-
ması görülmektedir.

Sınıf Şiir Öykü Deneme

6 / A 12 14 11

6 / B 11 12 8

6 / C 9 15 8

6 / D 11 14 6

5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre çö-
zünüz.

5. Öykü yazan öğrencilerin sayısının en fazla ol-
duğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

CCC
A) 6 / A

B) 6 / B

C) 6 / C

D) 6/ D

6. Hangi sınıflarda şiir yazan öğrenci sayıları eşit-
tir?

BBB
A) 6 / A ile 6 / C

B) 6 / B ile 6 / D

C) 6 / C ile 6 / B

D) 6/ D ile 6 / A

6. Sınıf10Türkçe Soru Bankası
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larda okuyan öğrencileri, onların isteklerine göre bazı 
edebî türlerde çalışmalar yapmak üzere gruplara ayır-
ması görülmektedir.

Sınıf Şiir Öykü Deneme

6 / A 12 14 11

6 / B 11 12 8

6 / C 9 15 8

6 / D 11 14 6

5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre çö-
zünüz.

5. Öykü yazan öğrencilerin sayısının en fazla ol-
duğu sınıf aşağıdakilerden hangisidir?

CCC
A) 6 / A

B) 6 / B

C) 6 / C

D) 6/ D

6. Hangi sınıflarda şiir yazan öğrenci sayıları eşit-
tir?

BBB
A) 6 / A ile 6 / C

B) 6 / B ile 6 / D

C) 6 / C ile 6 / B

D) 6/ D ile 6 / A

6. Sınıf10Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2

1. 

Yukarıdaki afişe göre aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?
CCC

A) Düşüncelerini özgürce dile getirmek

B) Sanatsal ve kültürel etkinliklere katılmak

C) Arkadaş çevresiyle rahatça haberleşmek

D) Sağlık ve eğitim imkanlarından yararlanmak

2. 

Bu görselin konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?
CCC

A) Cesaret B) Doğa C) Yardımlaşma D) Teşekkür 

6. Sınıf11Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 3



Aşağıdaki tabloda bazı illerde  2017/2018 yıllarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde (lise) öğretmen başına dü-
şen öğrenci sayısı gösterilmiştir.

4. İstatistikten hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisi söylenemez?

DDD
A) Liselerde öğretmen başına düşen öğrenci sa-

yısı ortaokullara göre daha azdır.

B) Öğretmen başına en çok öğrenci ilkokullar-
da düşmektedir.

C) Türkiye genelinde her 16 ortaokul öğrencisi-
ne bir öğretmen düşmektedir.

D) Öğretmen oranı olarak birbirine en yakın iller 
Malatya ile Tunceli'dir.

3, 4, 5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.

3. Öğretmen oranı olarak Türkiye ortalamasına 
en yakın il aşağıdakilerden hangisidir?

BBB
A) Elazığ

B) Bingöl

C) Tunceli

D) Malatya

5. İlkokullarda öğretmen başına en fazla öğren-
ci düşen il aşağıdakilerden hangisidir?

BBB
A) Elazığ B) Bingöl

C) Tunceli D) Malatya

6. Öğretmen başına en az öğrenci düşen il aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

CCC
A) Elazığ B) Bingöl

C) Tunceli D) Malatya

7. Hangi illerin ilkokullarında öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı eşittir?

AAA
A) Malatya ile Elazığ

B) Bingöl ile Tunceli

C) Elazığ ile Bingöl

D) Malatya ile Tunceli

6. Sınıf12Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
KAZANDIRAN
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Aşağıdaki tabloda bazı illerde  2017/2018 yıllarında ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde (lise) öğretmen başına dü-
şen öğrenci sayısı gösterilmiştir.

4. İstatistikten hareketle aşağıdaki yargılardan 
hangisi söylenemez?

DDD
A) Liselerde öğretmen başına düşen öğrenci sa-

yısı ortaokullara göre daha azdır.

B) Öğretmen başına en çok öğrenci ilkokullar-
da düşmektedir.

C) Türkiye genelinde her 16 ortaokul öğrencisi-
ne bir öğretmen düşmektedir.

D) Öğretmen oranı olarak birbirine en yakın iller 
Malatya ile Tunceli'dir.

3, 4, 5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.

3. Öğretmen oranı olarak Türkiye ortalamasına 
en yakın il aşağıdakilerden hangisidir?

BBB
A) Elazığ

B) Bingöl

C) Tunceli

D) Malatya

5. İlkokullarda öğretmen başına en fazla öğren-
ci düşen il aşağıdakilerden hangisidir?

BBB
A) Elazığ B) Bingöl

C) Tunceli D) Malatya

6. Öğretmen başına en az öğrenci düşen il aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

CCC
A) Elazığ B) Bingöl

C) Tunceli D) Malatya

7. Hangi illerin ilkokullarında öğretmen başına 
düşen öğrenci sayısı eşittir?

AAA
A) Malatya ile Elazığ

B) Bingöl ile Tunceli

C) Elazığ ile Bingöl

D) Malatya ile Tunceli
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GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite
KAZANDIRAN
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3. İstatistikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
CCC

A) İtalya, Portekiz'den daha fazla mavi bayraklı plaja sahiptir.

B) İstatistikte verilen ülkeler arasında en az mavi bayraklı plaja sahip olan ülke İngiltere'dir.

C) Yunanistan, istatistikte yer verilmeyen diğer 40 ülkenin toplamından daha fazla mavi bayraklı plaja sahip-
tir.

D) Türkiye; İngiltere, İrlanda, Hırvatistan ve Danimarka'nın sahip oldukları mavi bayraklı plajların toplamın-
dan daha fazla mavi bayraklı plaja sahiptir.

1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.

Aşağıdaki istatistikte 2019 yılı uluslararası mavi bayraklı plaj sayıları gösterilmiştir.

(Mavi Bayrak)

1. Şekildeki verilere göre en fazla mavi bayraklı plaja sahip olan ülke, aşağıdakilerden hangisidir?
BBB

A)  Yunanistan B)  İspanya C)  Fransa D)  Danimarka 

2. Şekle göre Türkiye'nin mavi bayraklı plaj sayısı ve dünya genelindeki sırası, aşağıdakilerin hangisin-
de verilmiştir?

AAA
A)  463 - 3. sıra B)  515 - 3. sıra C)  463 - 4. sıra D)  566 - 1. sıra 

6. Sınıf13Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite TARAMA
Test - 4



5. Yandaki tabloda 2015 yılında İzmir'in aldığı göçün 
bazı illere göre dağılımı yer almaktadır. 

Buna göre, istatistikten hareketle aşağıdaki yar-
gılardan hangisi söylenemez?

DDD
A) İzmir'e en fazla göç veren il, İstanbul olmuştur.

B) İzmir, bir yılda 100 binin üzerinde dışarıdan göç 
almıştır.

C) Belirtilen iller içinde İzmir'e en az göçü Mardin 
vermiştir.

D) İzmir, bölge olarak en çok göçü, Güneydoğu 
Anadolu'dan almıştır.

4. Sağlık Haftası, insanların sağlık kurumlarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş 
Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan haftadır. Öğretmen, Şule'den Sağlık Hafta-
sında okul panosuna asmak için sağlıkla ilgili bir afiş hazırlamasını istemiştir.

Buna göre Şule'nin hazırlayacağı bu afişte aşağıdaki görsellerden hangisini kullanması daha uygun olur?
AAA

A)  B) 

C)  D) 
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5. Yandaki tabloda 2015 yılında İzmir'in aldığı göçün 
bazı illere göre dağılımı yer almaktadır. 

Buna göre, istatistikten hareketle aşağıdaki yar-
gılardan hangisi söylenemez?

DDD
A) İzmir'e en fazla göç veren il, İstanbul olmuştur.

B) İzmir, bir yılda 100 binin üzerinde dışarıdan göç 
almıştır.

C) Belirtilen iller içinde İzmir'e en az göçü Mardin 
vermiştir.

D) İzmir, bölge olarak en çok göçü, Güneydoğu 
Anadolu'dan almıştır.

4. Sağlık Haftası, insanların sağlık kurumlarını öğrenmesi ve sağlıklı yaşama bilincine kavuşması için Birleşmiş 
Milletler Örgütü tarafından 7-13 Nisan tarihleri arasında kutlanan haftadır. Öğretmen, Şule'den Sağlık Hafta-
sında okul panosuna asmak için sağlıkla ilgili bir afiş hazırlamasını istemiştir.

Buna göre Şule'nin hazırlayacağı bu afişte aşağıdaki görsellerden hangisini kullanması daha uygun olur?
AAA

A)  B) 

C)  D) 

6. Sınıf14Türkçe Soru Bankası

GÖRSEL YORUMLAMA1. Ünite TARAMA
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4. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan han-
gisi kesinlikle doğrudur?

BBB
A) Kitaplığın beşinci rafında öyküler bulunmak-

tadır.

B) Kitaplığın üçüncü rafında romanlar bulunmak-
tadır.

C) Kitaplığın ikinci rafında masallar bulunmakta-
dır.

D) Kitaplığın en üst rafında makaleler bulunmak-
tadır.

5. Kitaplığın en alt rafında denemelerin olduğu 
biliniyorsa kitaplığın ikinci rafında hangi ki-
taplar bulunmaktadır?

AAA
A) Öyküler  B) Romanlar

C) Masallar  D) Makaleler

4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplan-
dırınız.

Barış'ın, öğrenim gördüğü 6 / A sınıfında bulunan 
beş raflı bir kitaplığın her rafında aynı türden kitap-
lar vardır. Bu raflarda romanlar, öyküler, masallar, 
denemeler ve makaleler bulunmaktadır.

Bu kitapların kitaplıkta bulunduğu raflarla ilgili şun-
lar bilinmektedir:

•  Romanların üstünde iki raf daha vardır.

•   Öyküler, masalların hemen alt rafında bulun-
maktadır.

•   Denemeler, romandan daha alttaki katlardan bi-
rinde bulunmaktadır.

•   Makaleler, denemelerin daha üstündeki katlar-
dan birinde bulunmaktadır.

2. OKUL ve PLVM arasındaki bağlantıya benzer 
bir bağlantı ÇOCUK ile aşağıdakilerden han-
gisi arasında vardır?

CCC
A) BABA

B) ANNE

C) DPÇÜL

D) CKLM

3. Aşağıda kimi açıklamalar yapılmış ve bu açıkla-
malara göre bazı çıkarımlarda bulunulmuştur.

Açıklamalar:

•  Bu mağazadaki bazı ayakkabılar sarı renkli-
dir.

•  Mağazadaki sarı renkli hiçbir şey pahalı de-
ğildir.

Çıkarımlar:

I. Mağazadaki tüm ayakkabılar pahalıdır.

II. Mağazadaki sarı renkli ayakkabılar pahalı de-

ğildir.

Yukarıda ifade edilen açıklamalara göre çıka-
rımlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi 
söylenebilir? 

BBB
A) Sadece I. çıkarım doğrudur.

B) Sadece II. çıkarım doğrudur.

C) Her iki çıkarım da doğrudur.

D) Çıkarımlardan hiçbiri doğru değildir.

1. "İKDE" harfleri farklı bir biçimde sıralanarak 
aşağıdakilerden hangisine ait bir isim elde 
edilebilir?

DDD
A) Ülke B) Şehir

C) Bitki D) Hayvan

6. Sınıf15Türkçe Soru Bankası
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Aykut, Çiğdem, Yaren, Deniz, Defne, Figen ve Zeh-
ra isimli yedi kişi dondurmacıda vanilyalı, kakaolu, 
damla sakızlı, Antep fıstıklı, cevizli, parça çikolatalı 
dondurma çeşitleri arasından birini sipariş vermiştir. 
Bu kişilerin siparişleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:

• Figen kakaolu dondurma istemiştir.

• Zehra ve Defne aynı dondurmayı istemiştir.

• Deniz vanilyalı veya kakaolu dondurma istemiş-
tir.

• Defne Antep fıstıklı dondurma istemiştir.

• Figen, Deniz ve Aykut farklı dondurmalardan 
sipariş vermiştir.

• Cevizli dondurmayı sadece Çiğdem, parça çi-
kolatalı dondurmayı sadece Yaren istemiştir.

7. Aykut aşağıdaki dondurma çeşitlerinden han-
gisini sipariş etmiş olabilir?

CCC
A) Vanilyalı  B) Cevizli

C) Damla sakızlı  D) Kakaolu

8. Aşağıdaki kişilerden hangisi vanilyalı dondur-
ma siparişi vermiştir?

DDD
A) Aykut  B) Defne

C) Yaren  D) Deniz

6. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

CCC
A) Deniz kakaolu dondurma istemiştir.

B) Figen'in siparişi vanilyalı dondurmadır.

C) Zehra Antep fıstıklı dondurma istemiştir.

D) Yaren ile Aykut aynı dondurmadan sipariş 
vermiştir.

Okan, Berkay, Arda, Erhan, Hande ve Beren adlı 
kişiler, yemek sırası beklemektedir. Bu kişiler ile il-
gili şunlar bilinmektedir. 

• Arda sıranın başında değildir.

• Arda ile daha arkada bulunan Erhan arasında 
bir kişi vardır. 

• Önden arkaya doğru peş peşe bulunan Erhan 
ve Beren’in hemen arkasında Berkay vardır.

• Hande ile sıranın daha arkasında bulanan Okan 
arasında bir kişi vardır.

9. Hande’nin sıranın başında olduğu biliniyorsa 
Arda ile Erhan arasında aşağıdakilerden han-
gisi vardır?

AAA
A) Okan  B) Beren

C) Hande  D) Berkay

10. Beren’in 5. sırada olduğu biliniyorsa aşağıda-
kilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

BBB
A) Okan son sıradadır.

B) Erhan, dördüncü sıradadır.

C) Hande, Beren'in arkasındadır.

D) Arda; Berkay ile Okan arasındadır.

9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
çözünüz.

6, 7  ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre çö-
zünüz.

11. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle yanlıştır?

CCC
A) Okan üçüncü sırada yer almaktadır.

B) Sıranın sonundaki kişi Berkay'dır.

C) Beren, Okan'dan hemen sonra yemek ala-
caktır.

D) Hande, yemeğini Arda'dan önce alacaktır.
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Aykut, Çiğdem, Yaren, Deniz, Defne, Figen ve Zeh-
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damla sakızlı, Antep fıstıklı, cevizli, parça çikolatalı 
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Bu kişilerin siparişleri ile ilgili şunlar bilinmektedir:
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• Zehra ve Defne aynı dondurmayı istemiştir.

• Deniz vanilyalı veya kakaolu dondurma istemiş-
tir.

• Defne Antep fıstıklı dondurma istemiştir.

• Figen, Deniz ve Aykut farklı dondurmalardan 
sipariş vermiştir.

• Cevizli dondurmayı sadece Çiğdem, parça çi-
kolatalı dondurmayı sadece Yaren istemiştir.

7. Aykut aşağıdaki dondurma çeşitlerinden han-
gisini sipariş etmiş olabilir?

CCC
A) Vanilyalı  B) Cevizli

C) Damla sakızlı  D) Kakaolu

8. Aşağıdaki kişilerden hangisi vanilyalı dondur-
ma siparişi vermiştir?

DDD
A) Aykut  B) Defne

C) Yaren  D) Deniz

6. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

CCC
A) Deniz kakaolu dondurma istemiştir.

B) Figen'in siparişi vanilyalı dondurmadır.

C) Zehra Antep fıstıklı dondurma istemiştir.

D) Yaren ile Aykut aynı dondurmadan sipariş 
vermiştir.

Okan, Berkay, Arda, Erhan, Hande ve Beren adlı 
kişiler, yemek sırası beklemektedir. Bu kişiler ile il-
gili şunlar bilinmektedir. 

• Arda sıranın başında değildir.

• Arda ile daha arkada bulunan Erhan arasında 
bir kişi vardır. 

• Önden arkaya doğru peş peşe bulunan Erhan 
ve Beren’in hemen arkasında Berkay vardır.

• Hande ile sıranın daha arkasında bulanan Okan 
arasında bir kişi vardır.

9. Hande’nin sıranın başında olduğu biliniyorsa 
Arda ile Erhan arasında aşağıdakilerden han-
gisi vardır?

AAA
A) Okan  B) Beren

C) Hande  D) Berkay

10. Beren’in 5. sırada olduğu biliniyorsa aşağıda-
kilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

BBB
A) Okan son sıradadır.

B) Erhan, dördüncü sıradadır.

C) Hande, Beren'in arkasındadır.

D) Arda; Berkay ile Okan arasındadır.

9, 10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre 
çözünüz.

6, 7  ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre çö-
zünüz.

11. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle yanlıştır?

CCC
A) Okan üçüncü sırada yer almaktadır.

B) Sıranın sonundaki kişi Berkay'dır.

C) Beren, Okan'dan hemen sonra yemek ala-
caktır.

D) Hande, yemeğini Arda'dan önce alacaktır.
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Bir sinema filmine bilet alan Alper, Çağla, Çağlar, Ayla, Cüneyt ve Sude adlı kişiler; sırasıyla birden sekize ka-
dar numaralanmış yan yana dizili koltuklara oturmuşlardır. 

Kişilerin oturdukları koltukların numaralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

• Dört numaralı koltukta Alper oturmaktadır.

• Beş ve sekiz numaralı koltuk boştur.

• Çağla ve Çağlar’ın arasında sadece Ayla oturmaktadır.

• Çağlar'ın oturduğu koltuk numarası, Ayla'nın oturduğu koltuk numarasından küçüktür.

• Sude ve Cüneyt yan yana oturmaktadır.

• Alper ve Cüneyt’in arasında sadece bir koltuk vardır ve o koltuk boştur.

1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.

3. •  6 / A, 6 / B, 6 / C, 6 / D sınıflarında başarı düzeyi aynı olan öğrenciler okumaktadır.

•  6 / A sınıfındaki öğrenciler dersleri dışında resim kursuna gitmektedir.

•  6 / B sınıfındaki öğrenciler dersleri dışında müzik kursuna gitmektedir.

•  6 / D sınıfındaki öğrenciler dersleri dışında tiyatro kursuna gitmektedir.

•  6 / C sınıfındaki öğrenciler ders dışında herhangi bir sosyal etkinliğe katılmamaktadır.

•  Sene sonunda 6 / C sınıfındaki öğrencilerin başarı durumu değişmezken 6 / A, 6 / B, 6 / D sınıfı öğrenci-
lerinin başarılarında artış gözlenmiştir.

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?
AA

A) Sanatsal etkinlikler, öğrencilerin ders başarısını olumlu yönde etkilemektedir.

B) Ders durumu iyi olan öğrenciler sanatsal etkinliklerde daha çok başarı gösterir.

C) Ders dışında herhangi bir sanatsal etkinliğe katılmayan öğrencilerin ders başarısı düşer.

D) Resim, müzik gibi sanatsal etkinlikler ile eğitim başarısı arasında doğrudan bir ilişki yoktur.
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1. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 
kesinlikle yanlıştır?

DDD
A) Bir numaralı koltukta Çağlar oturmaktadır. 

B) Yedi numaralı koltukta Sude oturmaktadır. 

C) Altı numaralı koltukta Cüneyt oturmaktadır.

D) İki numaralı koltukta Çağla oturmaktadır.

2. Verilen bilgilere göre üç numaralı koltukta aşa-
ğıdaki kişilerden hangisi oturmaktadır?

CCC
A) Ayla

B) Çağlar

C) Çağla

D) Cüneyt



5. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle yanlıştır?

DDD
A) Dilek yarışmada 5'inci olmuştur. 

B) Sude yarışmada 50'nin üzerinde puan almış-
tır.

C) Ayşe, yarışmada Eray'dan daha az puan al-
mıştır.

D) Dilek, Sude'den daha çok puan almıştır.

7. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle doğrudur?

CCC
A) Yarışmada Eray 4'üncü olmuştur.

B) Dilek yarışmada ilk dörde girmiştir.

C) Yarışmada Leyla Sude'den daha az puan al-
mıştır.

D) Yarışmada iki öğrenci tüm sorulara doğru ce-
vap vermiştir.

4. Yarışmada Ufuk'un 90 puan aldığı biliniyorsa  
birinci, aşağıdaki öğrencilerden hangisi ol-
muştur?

AAA
A) Eray  B) Akın

C) Leyla  D) Yunus

6. Yarışmada son sırada bulunan öğrencinin Yu-
nus olduğu biliniyorsa sondan ikinci öğrenci 
aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

CCC
A) Eray  B) Akın

C) Leyla  D) Ufuk

4, 5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.

Bir okulda düzenlenen bilgi yarışmasına; Yunus, Ufuk, Eray, Dilek, Leyla, Ayşe, Sude ve Akın adlı öğrenciler 
katılmıştır. Yarışmadaki puan ve başarı sıralamalarıyla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir:

•  Yarışmada farklı alanlardan toplam 10 soru sorulmuştur.

•  Yarışmada her doğru cevaba 10 puan verilmektedir.

•  Yarışmada yanlış cevaba puan verilmemekte ve yanlış cevaptan ötürü puan kesintisi yapılmamaktadır.

•  Ayşe yarışmada en çok doğru cevap veren 3'üncü kişi olmuştur.

• Dilek, toplam puanın yarısını almıştır.

• Yarışmada Ayşe 80 puan almıştır.

• Yarışmada soruların tamamına cevap veren bir öğrenci vardır.

• Eray, yarışmada Ayşe'den fazla puan almıştır.

• Sude, yarışmada Ayşe ile Dilek arasında yer almıştır.

• Yarışmada son iki sırayı paylaşan Leyla ile Yunus en az doğru cevap veren öğrenci olmuştur.

• Yarışmada  Akın, Dilek'ten daha az doğru cevap vermiştir.
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si kesinlikle doğrudur?

CCC
A) Yarışmada Eray 4'üncü olmuştur.

B) Dilek yarışmada ilk dörde girmiştir.
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C) Leyla  D) Yunus

6. Yarışmada son sırada bulunan öğrencinin Yu-
nus olduğu biliniyorsa sondan ikinci öğrenci 
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•  Yarışmada her doğru cevaba 10 puan verilmektedir.

•  Yarışmada yanlış cevaba puan verilmemekte ve yanlış cevaptan ötürü puan kesintisi yapılmamaktadır.

•  Ayşe yarışmada en çok doğru cevap veren 3'üncü kişi olmuştur.

• Dilek, toplam puanın yarısını almıştır.

• Yarışmada Ayşe 80 puan almıştır.

• Yarışmada soruların tamamına cevap veren bir öğrenci vardır.
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• Sude, yarışmada Ayşe ile Dilek arasında yer almıştır.

• Yarışmada son iki sırayı paylaşan Leyla ile Yunus en az doğru cevap veren öğrenci olmuştur.

• Yarışmada  Akın, Dilek'ten daha az doğru cevap vermiştir.

6. Sınıf18Türkçe Soru Bankası

SÖZEL AKIL YÜRÜTME2. Ünite
ALIŞTIRAN

Test - 2

Oda numaraları aşağıdaki şekilde gösterilen bir otelde Ayşe, İrem, Enes, Şeyma, Tekin, Bülent, Egemen, Ja-
le ve İnci adlı müşteriler kalmaktadır.

Küçük
Odalar

Koridor

Büyük
Odalar

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Müşterilerin kaldıkları oda numaralarına ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir:

• Şeyma’nın hemen yanındaki odada İrem kalmaktadır.

• Ayşe ile Jale koridorun sonundaki küçük odalarda yan yana kalmaktadırlar.

• İki numaralı odada Bülent, altı numaralı odada Tekin kalmaktadır.

• Şeyma; Jale ile Bülent'in kaldığı odaların arasında kalmaktadır.

• Enes de Egemen de büyük odalarda kalmaktadır.

• Enes’ın oda numarası, Egemen’ın oda numarasından daha küçüktür.

2. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle yanlıştır?

CCC
A) Enes üç numaralı odada kalmaktadır.

B) İnci küçük odaların birinde kalmaktadır.

C) Jale yedi numaralı odada kalmaktadır.

D) Dokuz numaralı odada Egemen kalmaktadır.

4. Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangi-
si kesinlikle doğrudur?

DDD
A) Ayşe sekiz numaralı odada kalmaktadır.

B) İnci çift numaralı bir odada kalmaktadır.

C) Enes ile Egemen yan yana kalmaktadır.

D) İrem küçük odaların birinde kalmaktadır.

1. Verilen bilgilere göre bir numaralı odada aşa-
ğıdaki müşterilerden hangisi kalmaktadır?

AAA
A) İnci  B) İrem

C) Şeyma  D) Egemen

3. Aşağıdaki kişilerden hangisi küçük odalarda 
yan yana kalıyor olabilir?

BBB
A) İrem ile Tekin

B) Bülent ile İnci

C) İnci ile Enes

D) Şeyma ile Egemen

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki bilgilere göre çözünüz.
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6. Aynı sınıfta okuyan ve başarı durumları eşit seviyede olan aşağıdaki öğrenciler, sene sonundaki durumlarıy-
la ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Planlı çalışıyorum. Sene so-
nunda ders başarımda yüksel-

meler oldu.

Arada bir planlı çalışıyorum. 
Ders başarımda değişme ol-

madı.

Derslerime plansız çalışıyorum. 
Derslerimde düşüşler oldu.

Ayla Yasin İnci

Öğrencilerin kendileriyle ilgili olarak verdikleri bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
si kesinlikle söylenebilir?

DDD
A) Her türlü çalışma, ders başarısını olumlu etkiler.

B) Plansız çalışmalar başarı durumunu çok az etkiler.

C) Başarıya ancak her öğrenci kendi yeteneğine uygun derse çalışırsa ulaşır.

D) Derslerine planlı şekilde çalışan öğrencilerin başarı durumunda artış olur.

5. Hayal, Erkan, Aylin, Sibel, Canan ve Erdem okuma saatlerinde öykü, roman ve masal türünde kitaplar oku-
muşlardır. Bunlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her öğrenci, yalnız bir türde kitap okumuştur.

• Erkan ne öykü ne de masal okumuştur.

• Erdem, masal okumamıştır.

• Hayal ile Erkan aynı tür kitaplardan okumuştur.

• Aylin ile Sibel farklı tür kitaplardan okumuştur.

• Erdem, roman okumamıştır.

• Canan, öykü ve roman okumamıştır.

Aylin masal okuduysa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
BBB

A) Hayal, roman okumuştur.

B) Sibel, masal okumuştur.

C) Erdem, öykü okumuştur.

D) Erkan, roman okumuştur.
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6. Aynı sınıfta okuyan ve başarı durumları eşit seviyede olan aşağıdaki öğrenciler, sene sonundaki durumlarıy-
la ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır.

Planlı çalışıyorum. Sene so-
nunda ders başarımda yüksel-

meler oldu.

Arada bir planlı çalışıyorum. 
Ders başarımda değişme ol-

madı.

Derslerime plansız çalışıyorum. 
Derslerimde düşüşler oldu.

Ayla Yasin İnci

Öğrencilerin kendileriyle ilgili olarak verdikleri bu bilgilerden hareketle aşağıdaki yargılardan hangi-
si kesinlikle söylenebilir?

DDD
A) Her türlü çalışma, ders başarısını olumlu etkiler.

B) Plansız çalışmalar başarı durumunu çok az etkiler.

C) Başarıya ancak her öğrenci kendi yeteneğine uygun derse çalışırsa ulaşır.

D) Derslerine planlı şekilde çalışan öğrencilerin başarı durumunda artış olur.

5. Hayal, Erkan, Aylin, Sibel, Canan ve Erdem okuma saatlerinde öykü, roman ve masal türünde kitaplar oku-
muşlardır. Bunlarla ilgili şunlar bilinmektedir:

• Her öğrenci, yalnız bir türde kitap okumuştur.

• Erkan ne öykü ne de masal okumuştur.

• Erdem, masal okumamıştır.

• Hayal ile Erkan aynı tür kitaplardan okumuştur.

• Aylin ile Sibel farklı tür kitaplardan okumuştur.

• Erdem, roman okumamıştır.

• Canan, öykü ve roman okumamıştır.

Aylin masal okuduysa aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?
BBB

A) Hayal, roman okumuştur.

B) Sibel, masal okumuştur.

C) Erdem, öykü okumuştur.

D) Erkan, roman okumuştur.

6. Sınıf20Türkçe Soru Bankası

SÖZEL AKIL YÜRÜTME2. Ünite
KAZANDIRAN

Test - 3

1. Bu bilgilere göre bankamatikten parayı ilk çe-

kecek kişi aşağıdaki kişilerden hangisidir?
CC

A) Eda

B) Seda

C) Esma

D) Ceyda

2. Sena sıranın sonuna geçerse bankamatikten 

parayı ikinci çekecek kişi aşağıdaki kişilerden 

hangisi olur?
AAA

A) Eda

B) Seda

C) Esma

D) Ceyda

5. Burcu'nun Kadir'in grubunda olduğu biliniyor-
sa aşağıdakilerden hangisinin hangi grupta ol-
duğu kesin olarak bilinmektedir?

DDD
A) Özge

B) Mine

C) Olcay

D) Necla

6. Mine'nin I. grupta olduğu durumda aşağıdaki-
lerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

DDD
B) Özge I. gruptadır.

B) Kevser II. gruptadır.

C) Olcay II. gruptadır.

D) Burcu ve Necla aynı gruptadırlar.

4. Aşağıdakilerden hangisi I. gruptakilerin liste-
si olabilir?

A
A) Özge, Mine, Burcu, Taner

B) Kevser, Olcay, Burcu, Mine

C) Burcu, Taner, Kadir, Özge

D) Mine, Olcay, Necla, Kevser

3. Ceyda ile Seda yer değiştirirse bankamatik-

ten parayı son çekecek kişi aşağıdaki kişiler-

den hangisi olur?
DDD

A) Eda

B) Seda

C) Esma

D) Ceyda

Eda, Seda, Sena, Ceyda ve Esma adlı kişiler, ban-
kamatik önünde para çekme sırası beklemekte-
dir. Baştan sona doğru Ceyda, Seda, Eda, Sena 
ve Esma şeklinde sıralanan bu kişiler ile ilgili şun-
lar bilinmektedir. 

• Önce Ceyda ile Sena yer değiştirmiştir.

• Sonra Seda, Sena'dan öne geçmiştir.

• Daha sonra ise Esma ile Seda yer değiştirmiş-
tir.

Dikkat! Hor soruyu birbirinden bağımsız olarak ce-
vaplayınız.

Özge, Burcu, Mine, Kadir, Kevser, Olcay, Necla ve 
Taner bilgi yarışması için dörder kişilik 2 gruba ay-
rılmıştır. Bununla ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir

Kadir II. gruptadır.

Özge ve Mine aynı gruptadırlar.

Kevser ve Olcay aynı gruptadırlar.

Burcu ve Necla farklı gruptadırlar.

Dikkat! Hor soruyu birbirinden bağımsız olarak ce-
vaplayınız.

1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre çö-
zünüz.

4, 5  ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre çö-
zünüz.
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7. Şermin, Berna, Ebru ve Damla, alışveriş yapmak  
için pazara gitmiştir. Bu kişilerin aldığı sebze ve 
meyvelerle ilgili olarak şunlar bilinmektedir:

• Şermin, 1 kg domates, 2 kg muz, 1 kg biber, 
2 kg şeftali almıştır.

• Berna, 2 kg kayısı 3 kg kiraz almıştır.

• Ebru, 2 kg kayısı, 2 kg şeftali, 2 kg domates, 
1 kg kiraz almıştır.

• Damla 3 kg muz, 1 kg armut, 2 kg kayısı, 1 
kg salatalık almıştır.

Buna göre toplamda en fazla meyveyi aşağı-
dakilerden hangisi almıştır?

AAA
A) Damla  B) Ebru

C) Şermin  D) Berna

10. Bir kitap fuarında dört farklı yayınevi tarafından 
yan yana sıralanan dört stand kiralanmıştır. Sağ-
dan sola doğru ilk standda roman ve öykü, ikin-
ci standda makale, üçüncü standda deneme ve 
fıkra, son standda masal ve destan türünde ki-
taplar satılmaktadır. Bu standları kiralayan Aka-
demi, Kariyer, Eğitim ve Bilgi adlı yayınevleriyle 
ilgili şunlar bilinmektedir: 

• Akademi adlı yayınevi, ikinci standı kiralamış-
tır.

• Eğitim Yayınları, roman ve öykü türünde ki-
taplar satmaktadır.

• Kariyer Yayınları, sondaki standı kiralamıştır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi ke-
sinlikle yanlıştır?

CCC
A) Eğitim Yayınları birinci standı kiralamıştır. 

B) Akademi Yayınları, makale türünde kitaplar 
satmaktadır.

C) Bilgi Yayınları, dördüncü standı kiralamıştır.

D) Kariyer yayınları, masal ve destan türünde ki-
taplar satmaktadır.

9. Bir okulun spor kulübünde yer alan öğrencilerin  
tercih ettikleri spor dallarıyla ilgili aşağıdakiler bi-
linmektedir.

•  Ahmet ne futbolu ne de basketbolu sevmek-
tedir.

• Cihan, hentbol oynamaktadır.

• Ahmet, Cihan'ın takımında yer almaktadır.

• Hasan, basketbol oynamaktadır.

• Erkan ile Hasan farklı takımlardadır.

• Erkan, Ahmet'in sevmediği sporu yapmakta-
dır ancak basket oynamamaktadır.

Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerden han-
gisi futbolu tercih etmiştir?

AAA
A) Erkan B) Ahmet

C) Hasan D) Cihan

8. K, L, M, N, P kapıları 1,2,3,4,5 numaralı anahtar-
larla açılmaktadır.

•  K ve L kapıları, 1 ve 5 numaralı anahtarlarla 
açılmaktadır.

•  3 ve 4 numaralı anahtarlar N ve P kapılarına 
aittir.

•  M kapısına ait anahtarın numarası P kapısına 
ait anahtarın numarasından küçüktür.

Bu bilgilere göre K kapısına ait anahtar aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

DDD
A)  B) 

C)  D) 
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1. 
Eski dost düşman olmaz.

Zararın neresinden dönülse kârdır.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

Yaşın yanında kuru da yanar.

Numaralanmış atasözlerinin hangisinde zıt 
(karşıt) anlamlı kelimeler yoktur?

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

6. Bu uzun romanda ilginç yaşamların yan yana an-
latılması beni âdeta çarptı.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu cümlede 
mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) uzun B) ilginç

C) anlatılması D) çarptı

7. “Yeni” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisin-
de ötekilerden faklı anlamda kullanılmıştır?

A) Törende yeni gömleğini giy.

B) Babam evden yeni geldi.

C) Yeni kazağın sana yakışmış.

D) Yeni elbisesini çok beğendim.
2. Aşağıdakilerin hangisinde verilen kelimeler 

eş anlamlı değildir?

A) hikâye - öykü

B) anı - hatıra

C) anlam - mana

D) hedef - plan 8. Aşağıdakilerden hangisi yansıma bir sözcük 
değildir?

A) cızırtı B) gürültü

C) kızartı D) şırıltı

9. “Eli sıkı” deyiminin karşıt anlamlısı aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) Eli uzun B) Eli ağır

C) Eli delik D) Eli dar

3. Aşağıdakilerden hangisi ikileme değildir?

A) eğri büğrü B) her şey

C) kapı mapı D) peş peşe

4. Aşağıdaki deyimlerden hangisi konusu bakı-
mından diğerlerinden farklıdır?

A) Gözü gitmek

B) Gözü kaymak

C) Gözü ilişmek

D) Gözü kalmak

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi terim anlamıyla kullanılmıştır?

A) Evimizin bacasında bir leylek yuvası vardı.

B) Bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir.

C) Annemin ördüğü yün kazağı çok beğendim.

D) Salonun perdelerini değiştirmek istiyoruz.

10. Sözcükler arasında eş anlamlılık, karşıt anlamlı-
lık gibi anlam ilişkisi vardır.

Buna göre aşağıdaki kelime çiftlerinden han-
gisi aralarındaki anlam ilişkisi yönüyle diğer-
lerinden farklıdır?

A) İleri - geri B) Uzak - ırak

C) Aşağı - yukarı D) İyilik - kötülük
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15. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Köylüler turistlere çok sıcak davranmıştı.

B) İnsanlar sabah erkenden ovanın yolunu tutar.

C) Yüzündeki o alaycı ifadeyi hiç unutamıyorum.

D) Gömlekteki meyve suyu lekeleri bir türlü çık-
mıyor.

13. “Eğilmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Köprünün korkulukları eğilmiş.

B) Göç sorununa eğilmemiz gerekir.

C) Kimsenin karşısında eğilmem ben.

D) Süslemede ayrıntılara eğilin.

11. 
Yaşlı adam, iki 

saattir iskemlede 
oturuyor.

Onunla aynı ma-
hallede mi oturu-

yorsun?
Yıllar geçince bina-
nın temeli kırk san-

tim oturmuş.

AylaYasin
İnci

Yukarıdaki öğrencilerden hangileri “oturmak” sözcüğünü “bir yerde sürekli olarak kalmak, ikamet etmek” 
anlamında kullanmıştır?

A) Yalnız Yasin B) Ayla ile Yasin C) Yasin ile İnci D) Ayla ile İnci

14. “Ayva - reçel” sözcükleri arasında anlam ilişki-
sinin benzeri “salatalık” sözcüğü ile aşağıdaki 
sözcüklerden hangisi arasında kurulabilir?

A) lezzet B) bahçe

C) turşu D) tuz

12. “Kitap” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde genel (geniş) anlamıyla kullanılmıştır?

A) Yazar, yeni bir kitap çıkarmış.

B) Kitap, medeniyetin temelidir.

C) Bu kitap eğitimle ilgilidir.

D) O kitap bana dedemden kaldı.
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4. 
1.  Aynı ağzı çalmak

2.  Aynı kapıya çıkmak

3.  Aynı yolun yolcusu

4.  Aynı telden çalmak

Öğretmenin tahtaya yazdığı deyimlerden han-
gileri aynı anlama gelmektedir?

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

C) 3 ve 4. D) 2 ve 4.

5. Aşağıdakilerin hangisinde sözcükler genel-
den özele doğru sıralanmıştır?

A) gül - çiçek - bitki

B) besin - meyve - elma

C) deniz - su - balık

D) kaygı - korku - tasa

1. Genellikle gerçek anlamından uzaklaşmış birden çok sözcükten oluşan, bir kavramı ya da durumu karşıla-
yan kalıplaşmış sözcük gruplarına “deyim” denir. "Abayı yakmak, gözden düşmek, bağrına taş basmak, sa-

man altından su yürütmek" sözleri deyimdir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim vardır?

A) Cesaret, tehlikeyi düşünmeden en mantıklı davranışı gerçekleştirmektedir.

B) Bilgisizlikten kurtulmak isteyen, önce onu açığa vurmalıdır.

C) Yetişen zekâları kitaplarla beslemeyen bir ulus yıkılmaya mahkûmdur.

D) Eğer yeterince sevebilirseniz dünyanın en güçlü insanı olursunuz.

2. Anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili sözcükler zıt (karşıt) anlamlı değildir?

A) Dostlar sevinçlerini de üzüntülerini de birlikte yaşar. 

B) Aşağı giderseniz ovaya, yukarı doğru çıkarsanız yaylaya varırsınız. 

C) Acı biberlerin arasına birkaç tatlı biber de karışmıştı. 

D) Doğum günü kutlamana herkesi çağırmışsın ama beni çağırmadın.

3. Sohbet türündeki yazılarda yazar karşısındaki ki-
şilerle konuşuyormuşçasına samimi bir anlatımı 
benimser. 

Bu cümledeki altı çizili kelimenin yerine aşa-
ğıdakilerden hangisi yazılabilir?

A) ciddi B) nesnel

C) içten D) somut

6. 

Bilim, sanat, spor ya da 
çeşitli meslek dallarıyla 
ilgili özel kavramları kar-
şılayan sözcüklere terim 
denir.

Sude'nin verdiği bilgiye göre “kök” sözcüğü, 
aşağıdakilerin hangisinde terim anlamıyla kul-
lanılmamıştır?

A) Kök, sözcüğün en küçük parçasıdır.

B) Bugün derste bitki köklerini inceledik.

C) Bu konuyu kökten halletmemiz gerekir.

D) Babam, dişine kök tedavisi yaptırdı.
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