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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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3. 

Bu tabloyla ilgili aşağıdaki cümlelerden hangi-
si kişisel düşünce içermektedir?

CC
A) Çevrede çocuklardan başka canlılar vardır.

B) İki çocuk oturmaktadır.

C) Tavuklar, çocuklardan çekinmektedir.

D) Çocuklardan biri şapka giymiştir.

2. Aşağıda “atmak” sözcüğü farklı anlamlara gele-
cek şekilde birer cümlede kullanılmıştır

• Şirket bu yıl iki işçiyi işten attı.

• Çocuk, elindeki bardağı balkondan 
attı.

• Doktor, randevumuzu gelecek hafta-
ya attı.

“Atmak” sözcüğünün bu cümlelerdeki kulla-
nımı, aşağıdaki anlamlardan hangilerine uy-
gun değildir?

1. Bir şeyi herhangi bir yöne doğru fırlatmak

2. Çatlamak, kırılmak

3. Kovmak, çıkarmak

4. Postalamak, göndermek

5. Geciktirmek, ertelemek
CCC_0902020201_2

A) 1 - 2 B) 1 - 3

C) 2 - 4 D) 3 - 5

1. Aşağıda roman ve hikâye türünde yıllara göre basılan kitapların sayıları verilmiştir.

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
AAA_0903110101_2

A) İki türde de basılan kitap sayısı her yıl artış göstermiştir.

B) Toplamda basılan roman sayısı, hikâyeden daha fazladır. 

C) 2010 yılında bir önceki yıldan daha az hikâye kitabı basılmıştır. 

D) 2012 yılında basılan hikâye kitabı miktarı 2011 yılındakiyle aynıdır.

7. Sınıf7Türkçe Soru Bankası

SÖZEL AKIL YÜRÜTME, 
GÖRSEL, GRAFİK-TABLO YORUMLAMA1. Ünite

ISINDIRAN

Test - 1
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Duygu ve düşüncelerini belli etmemek

Bir yerde çokça bulunmak, sık dolaşmak

Birinin iş yapmasına engel olmak

Çok şaşılacak bir şey olmak

Bu grafikte “P, R, S, Ş” harfleriyle gösterilen deyimlerden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?
DDD_0903020706_3

A) P B) R C) S D) Ş

5. Cem, Şeyma, Alper, Ayça, Yiğit, Hüner ve Yılmaz adlı yedi kişi kitapçıda deneme, roman, öykü, dergi ve ga-
zete arasından birini almıştır. Bu kişilerin aldıklarıyla ilgili şunlar bilinmektedir.

• Kimse gazete almamıştır.

• Öyküyü sadece Yiğit almıştır.

• Denemeyi bir, dergiyi iki kişi almıştır.

• Alper ve Hüner aynı ürünü almıştır.

• Cem, Alper ve Yılmaz farklı ürünleri almıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
BBB

A) Şeyma roman almıştır.

B) Ayça deneme almıştır.

C) Cem dergi almıştır.

D) Ayça ve Şeyma'nın aldığı ürün aynıdır.
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2. Aşağıdaki grafik, trafik kazalarına neden olan kusurları göstermektedir.
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Bu grafikten aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
DDD_0903110101_2

A) Kazalar daha çok, sürücü kusurlarından kaynaklanmaktadır.

B) Kazaların meydana gelmesinde en az kusuru olan grup yolculardır.

C) Yoldan kaynaklanan kusurlar, yolculardan daha fazla kazaya neden olmuştur.

D) Yayalar ve araçlar, kazaların meydana gelmesinde aynı oranda etkili olmuştur.

1. Bir alışveriş merkezinde beş kişiye ait farklı iş yerinde; kitap, meyve, kahve ve pasta satılmaktadır. Ürünler 
hakkında aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

• İş yerlerinin arasında meyveyi sadece Mehmet Bey satmaktadır.

• Merve ve Selma Hanımların iş yerinde pasta da bulunmaktadır.

• Filiz Hanım üç alanda ürün satmaktadır.

• Kenan Bey kahve satmıyor.

• Pasta sadece üç iş yerinde bulunmaktadır.

• Kahve sokakta sadece iki iş yerinde bulunmaktadır.

Buna göre Kenan Bey, iş yerinde ne satmaktadır?
BBB

A) Meyve B) Kitap C) Kahve D) Pasta

7. Sınıf9Türkçe Soru Bankası

SÖZEL AKIL YÜRÜTME, 
GÖRSEL, GRAFİK-TABLO YORUMLAMA1. Ünite

ALIŞTIRAN

Test - 2



4. 

Yaşım insanlık tarihi kadar eskidir. Dünyanın geçirdi-

ği tüm evreler bende saklıdır. Sizlerin en iyi arkada-

şınız sayılırım. Sevgi benimle filizlenir ve çiçek açar. 

Umut bende, teknik bende, fen bendedir. Tüm bilgi 

ve belgeleri kuşaktan kuşağa aktarıp gözleri görme-

yenlere ışık, kulağı işitmeyenlere ses verir; pas tutmuş  

kör beyinleri aydınlık yaparım. Benimle dost olanların 

yüreği insanlık sevgisiyle dolar. Benimle dost olan-

lar gerçekleri konuşmaktan korkmaz. Çünkü ben bil-

gi deposuyum.

Bu metinde anlatılanlar aşağıdaki görsellerden hangisiyle ilgilidir?
BBB_0901040202_2

A) C)B) D)

3. Kamp yapmak için İzmir, Bolu ve Kars illerinden birini tercih edecek olan “Ceren, Çiğdem, Teoman, Barış, 
Cevdet, Tülin, Ayşegül, Mesut ve Ezgi” adlı öğrencilerin tercih ettikleri illerle ilgili şunlar bilinmektedir:

• Dört kişi İzmir'i, iki kişi Kars'ı tercih etmiştir.

• Her ili en az bir erkek ile en az bir kız öğrenci tercih etmiştir.

• Tülin ve Ezgi, İzmir'i; Barış, Kars'ı tercih etmiştir.

• Ceren ve Çiğdem, Cevdet'in tercih etmediği bir ili birlikte tercih etmişlerdir.

• Teoman ve Ezgi farklı illeri tercih etmişlerdir.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?
AAA

A) Ayşegül, İzmir'i tercih etmiştir.

B) İzmir'i iki erkek iki kız öğrenci tercih etmiştir.

C) Teoman, Bolu'yu tercih etmiştir.

D) Cevdet ve Mesut aynı ili tercih etmişlerdir.
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1. Tarihçiler, geçmiş yaşamla ilgili bilgilere ulaşırken kartpostallardan da yararlanmaktadırlar. Örneğin, bir Os-
manlı kartpostalında yüz yıl öncesine ait yaşamdan kesitler görülebilmektedir.

Buna göre yukarıda verilen kartpostaldan, dönemin yaşamıyla ilgili hangi bilgilere ulaşılamaz?
BBB_0902100101_1

A) Günlük kıyafetler   B) Ahlak kuralları

C) Mimari özellikler   D) Kullanılan binek hayvanları

2. Serpil o gün izleyeceği filmin türünü ruh hâline göre belirlemektedir. 

• Mutsuz olduğu günlerde komedi, 

• Öz güveni yüksek olan günlerde korku, 

• Mutlu olduğu günlerde animasyon, 

• Heyecanlı ya da meraklı olduğu günlerde bilim-kurgu, 

• Endişeli olduğu günlerde film-noir türünde filmler izlemektedir.

Serpil'in ruh hâli ile ilgili bilinenler şunlardır:

• Pazartesi tahtaya yazılan bütün soruları bildiği için özgüveni yükselmiştir. 

• Salı bir öğretmeni tarafından ders esnasında aşağılanmış,

• Çarşamba salı gününün getirdiği ruh hâlinden sıyrılamamıştır. 

• Perşembe gününü “Acaba bugün de aynı şeyi olur mu?” diye düşünerek geçirmiştir.

• Cuma’yı akrabası tarafından kendisine yollanacak olan sürpriz hediyeyi bekleyerek geçirmiştir.

Serpil'e gelen hediye son teknoloji bir bilgisayardır ve hafta sonunu mutlu bir şekilde yeni bilgisayarının ba-
şında geçirmiştir.

Serpil o hafta sırayla hangi tür filmleri izlemiştir?
DDD

A) Korku - Komedi - Film-Noir - Film-Noir - Bilim-Kurgu - Animasyon - Animasyon

B) Komedi - Korku - Korku - Film-Noir - Animasyon - Bilim-Kurgu - Bilim-Kurgu

C) Animasyon - Film-Noir - Film-Noir - Korku - Bilim-Kurgu - Komedi - Komedi

D) Korku - Komedi - Komedi - Film-Noir - Bilim-Kurgu - Animasyon - Animasyon
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1. ---- 2. ---- 3. ----

4. Kene ile mücadelenin anlatıldığı yukarıdaki broşürde numaralarla gösterilen yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisi getirilmelidir?

AAA_0915030103_2
A) Tedbir - kontrol - müdahale

B) Kontrol - tedbir - müdahale

C) Tedbir - araştırma - analiz etme

D) Müdahale - kontrol - tedbir

3. Aşağıdakilerden hangisi keneyle mücadelede alınması gerekli tedbirlerden biri değildir?
DDD_0915030107_2

A) Kene ısırıkları kesinlikle el ile çıkarılmamalıdır.

B) Piknik yapmaya gittiğimizde yere açık renkli örtü serilmelidir.

C) Ağaçlık alanlarda dolaşırken çizme giyilmelidir.

D) Kene olan elbiseler kaynar suyla yıkanmalıdır.

3-4. soruları aşağıdaki broşüre göre cevaplayınız.
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1. Aşağıda bazı kelimelerin anlamları ve bu kelimelerin bu anlamda kullanıldıkları cümleler verilmiştir. Bu keli-
meleri cümlelerin içinden bularak bulmacanın satırlarına yazınız.

1 2 3 4 5

1

2

3

ANLAMLAR

Soldan sağa

1. Bazı maddelerin yanmasından sonra geriye kalan toz.

2. Eşya konulan ambar.

3. Soruya verilen karşılık.

CÜMLELER

 Kullanmadığınız eşyaları depoya indirin.

 Sorunun doğru cevabını henüz bulamadım.

 Rüzgâr, külleri sağa sola savurdu.

Buna göre bulmacanın 3. sütununda yer alan harfler aşağıdakilerden hangisidir?
AAA_0903020101_2

L

P

V

A) K

D

C

B) O

A

P

C) Ü

E

E

D)

3. “Yaşasın, teyzemler hafta sonu bize gelecekler!” 
cümlesinin taşıdığı anlam, aşağıdaki görsel-
lerden hangisiyle karşılanabilir?

BB_138
A)

C)

B)

D)

2. 

Aylin, yazdığı kompozisyon için yukarıdaki 
görseli kullanmıştır. Buna göre Aylin’in kom-
pozisyonu aşağıdaki konulardan hangisiyle 
ilgili olabilir?

AA_08
A) Dostluk B) Yardımlaşma

C) Düşmanlık D) Özgürlük
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6. 

Öğrencilerin ve bir öğretmenin yer aldığı bu 
görselden aşağıdaki yargılardan hangisi ke-
sin olarak çıkarılabilir?

AA_213
A) Dört tane öğrenci gözükmektedir. 

B) Öğretmen öğrencilere ders anlatmaktadır.

C) Kavanozlarda kimyasal sıvılar vardır.   

D) Öğrenciler deney yapmak için laboratuvara 
gelmiştir.  

5.         1         2       3        4        5      6       7

1

2

3

4

Soldan sağa

1. Medeni

2. Zelzele

3. Giysi

4. Kabiliyet

Bulmacayı yukarıdaki sözcüklerin eş anlamlıları-
nı yazarak doldurunuz.

Bulmacanın kaçıncı sütununda anlamlı bir söz-
cük ortaya çıkmıştır?

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

4. Yaratıcılık ve ustalık sonucu ortaya çıkan üstün ve değerli eserlere sanat eseri denir. Sanat eseri, biriciktir; ay-
nısından tekrar tekrar yapılmaz. Sanat eseri, sanatçının hayal evreninde oluşturduğu güzelliğin görünür hâle 
gelmesidir. Zanaat ise bir iştir; ustalık istese de geçim kaygısı ağır basar.  İnsanların ekonomik gereksinimle-
rini karşılamak için yapılır, öğrenimle birlikte deneyim, beceri ve ustalık gerektirir. Herkes zanaat sahibi ola-
bilir ama sanatçı olamaz.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir sanat eseri değildir?
AAA_0903040201_2

A)    B) 

C)    D) 
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Bu görselden aşağıdaki yargılardan hangisi 
kesin olarak çıkarılamaz?

DD_213
A) Aydınlık bir günde çekilmiş bir fotoğraftır. 

B) Dağlarda yer yer kar birikintileri gözükmekte-
dir.

C) Yolun iki tarafına yol boyunca çit çekilmiştir.   

D) Yeşilliklerin içinde terk edilmiş ahşap bir ev 
vardır.  

4. 
İ Y İ Z A Ç H

H O Ş O E K I

İ Ç E R C  E Z

U K Ö T Ü K L

Z K A P A L I

Aşağıdaki altı çizili sözlerden hangisinin zıt 
(karşıt) anlamlısı bu bulmacada yoktur?

DD_128
A) Araba çok yavaş ilerliyordu. 

B) Odanın penceresi açık kalmış. 

C) Bu seneki sınavda kolay sorular çıktı.  

D) Sınıfımızda neşe dolu bir arkadaşımız var.

2. Kahvaltıdan sonra hep birlikte divana oturduk. Yavru kedi, eşimin kucağına sıçradı. Bir süre eşimin yüzüne 
baktıktan sonra, başını dizine koyup tatlı mırıltılar çıkarmaya başladı.

Bu cümlelere göre “divan”, kullanım amacı bakımından aşağıdakilerden hangisine daha çok benzer?
DDD_0902100101_2

A)  B)  C)  D)  

1. Hafta sonu Ahmet, Bilal, Hasan adlı erkeklerle, Cemre, Dilara, Elif, Feride adlı kızlar konser, piknik ya da sa-
nat sergisine gitme seçeneklerinden birini tercih etmiştir. Bu kişilerin tercihleriyle ilgili olarak aşağıdaki bilgi-
ler verilmiştir:

• Elif konsere gitmiştir.

• Bilal, Cemre ile aynı etkinliği yapmıştır.

• Pikniğe yalnızca iki kız gitmiştir ve bunlardan biri Dilara’dır.

• İkisi erkek, biri kız olmak üzere üç kişi sanat sergisine gitmiştir. 

Bu bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
DDD_0914010101_3

A) Cemre pikniğe katılmıştır.

B) Ahmet sanat sergisine gitmiştir.

C) Feride konsere gitmiştir.

D) Elif ve Cemre farklı etkinliğe katılmışlardır.
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5. 

Bu görselle ilgili olarak söylenen aşağıdaki 
cümlelerden hangisinde karşılaştırma söz ko-
nusudur?

AA_
A) Çukurda duran çocuğun uçurtması diğerle-

rinden daha yüksektedir.

B) Çocuklardan birinin şapkası vardır.

C) Çocuklardan bazıları koşmaktadır.

D) Gökyüzünde bulutlar görülmektedir.

7. Aşağıdaki haber başlıklarından hangisi öz-
nel bir anlatım içermektedir?

DD_

6. Dallar kol kola görünür

Yaprak yaprağa sürünür

Kışın karlara bürünür

Orman ne güzel, ne güzel

Aman ne güzel, ne güzel

Bu dizelere hâkim olan duyguyu yansıtan yüz 
ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

BBB_0901040212_1
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1.  FİLM GÖSTERİM PROGRAMI

GÜNLER A Salonu B Salonu C Salonu

Salı

(Suare)

Veda

(Biyografi)

Çılgın Kalp

(Dram)

Yenilmez

(Biyografi)

Çarşamba

(Matine)

Belalı Çanta

(Komedi)

Şaşkın

(Komedi)

39. Dosya

(Gerilim)

Perşembe

(Suare)

Şaşkın

(Komedi)

Çılgın Kalp

(Dram)

Kurt Adam

(Gerilim)

Cumartesi

(Suare)

Kurt Adam

(Gerilim)

Yenilmez

(Biyografi)

Eyvah Eyvah

(Komedi)

Pazar

(Matine)

Yahşi Batı

(Komedi)

Veda

(Biyografi)

Şaşkın

(Komedi)

Matine: Gündüz gösterimi (14.30)

Suare: Gece gösterimi (19.30)

 Selim, hafta içi 16.30’da okuldan gelmektedir.

 Programda belirtilen günlerin birinde sinemaya gitmek istemektedir.

 Okuldan geldikten sonra sinemaya gidecektir.

 Yalnızca komedi türündeki filmleri izleyecektir.

Film gösterim programı ve Selim ile ilgili bilgilere göre Selim aşağıdaki filmlerden hangisine bilet al-
malıdır?

CCC
A) Yahşi Batı B) Eyvah Eyvah C) Şaşkın D) Belalı Çanta

2. Yapılan bir araştırmaya göre öğrenciler;

Okuduklarının %10’unu;

İşittiklerinin %26’sını;

Gördüklerinin %30’unu;

Görüp işittiklerinin %50’sini;

Söylediklerinin %70’ini;

Yaptıkları şey konusunda söylediklerinin 
%90’ını akıllarında tutuyor.

Bu araştırmadan hareketle aşağıdakilerden 
hangisi çıkarılamaz?

DDD_0903040202_2
A) Sadece okuyarak öğrenme son derece sınır-

lıdır.

B) İnsanlar yapıp da söylediklerinin büyük bölü-
münü öğrenirler.

C) Bilgileri başkasına anlatmak öğrenmede çok 
etkili bir yöntemdir.

D) Bir konuyu öğretmenin en önemli yolu ona 
görsellik kazandırmaktır.

3. 

Bu görselden hareketle çocuklar için aşağıda-
kilerden hangisi kesinlikle söylenebilir?

CC_213
A) Hepsi üşümüştür.

B) En küçükleri fülüt çalmaktadır.

C) Ateşin etrafında toplanmışlardır.

D) Herkes bir müzik aleti çalabilmektedir.
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4. Geçen hafta sonu Ayder Yaylası’na gittik. Giderken resim malzemelerimi de yanıma almıştım. İyi de etmişim. 
Yaylada önce bizi pırıl pırıl bir güneş karşıladı. Eşsiz bir doğal manzara vardı. Çiçekler açmış, ayılar, kurtlar, 
böcekler, kuşlar, arılar, kelebekler... oradan oraya neşeyle koşuyordu. Bu manzara karşısında daha fazla da-
yanamadım; kalemlerimi, boyalarımı, fırçalarımı aldım ve tabiatta gördüklerimi resimlemeye başladım.

Bu paragrafta kendisinden söz eden çocuk, aşağıdaki resimlerin hangisinde sadece gördüklerini ifa-
de etmiştir?

DDD_0903040206_1
A)  B) 

C)  D) 

5. 

Bu görselle ilgili olarak aşağıdakilerden han-
gisi kesin olarak söylenebilir?

BBB_0902100101_2
A) Küçük kızın korktuğu

B) Hayal ögesi içerdiği

C) Küçük kızın sevdiği bir şarkıyı söylediği

D) Ünlü bir ressam tarafından çizildiği

6. 

Bu görselde bilgisayarların hangi özelliği vur-
gulanmıştır?

DDD_ 0902100101_2
A) İletişimin gelişmesine yardım ettiği

B) Teknolojik ilerlemeyi gösterdiği

C) Kolay taşınabilir hâle geldiği

D) Bilgiye ulaşmayı sağladığı
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1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi me-
caz anlamıyla kullanılmamıştır?

DDD_0902020101_2
A) Kutsal değerlerimizin çiğnenmesini hiçbirimiz 

istemeyiz.

B) Boş yere neden arkadaşını kırıyorsun.

C) Atılan bir iftira yüzünden senelerce hapisler-
de çürümüştü.

D) En zor soruları bile birkaç dakikada çözerdi.

7. “Bulmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “hatırlamak” anlamında kullanılmıştır?

CCC_ 0902020201_2
A) Dün kaybettiğim saatimi bir türlü bulamadım.

B) Sizin bu konudaki fikirlerinizi çok akıllıca bu-
luyorum.

C) Bir türlü bulamadım müzenin ismini dersem 
inanır mısınız?

D) Piramitlerin nasıl yapıldığının sırrını bulmaya 
çalışıyorum.

3.  Ölüm yaklaşmakta perde perde.

 Üç perdelik bir oyundu gittiğimiz.

 Olayların perde arkasını araştırıyorlar.

 Çocuk perdenin arkasına saklanmış annesi-
ni izliyor.

 Gözlerindeki perde açılıyordu yavaş yavaş.

Yukarıdaki cümlelerde “perde” sözcüğü kaç 
değişik anlamda kullanılmıştır?

DDD
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

2. “Uzatmak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “vermek” anlamıyla kullanılmıştır?

AAA
A) Şu kitabı bana uzatır mısın lütfen! 

B) Kazağın kolunu çeke çeke uzatmış.

C) Konuşmayı uzatma, yoksa herkes sıkılır.

D) Bu yolu sahile kadar uzatacaklar.

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ben-
zetme ilgisi kurulmadan anlam kazanmıştır?

BBB_0902020603_3
A) Lise yıllarımızda kitapların yaprakları arasına 

çiçekler koyardık.

B) Öğleden sonra Adana’daki su kanalına bü-
yük bir geyik düşmüş.

C) Taşlık bir yolda yürüdüğüm için ayakkabıla-
rımın burnu çabucak eskirdi.

D) Uçağın kanadına yıldırım düşünce pilot zo-
runlu iniş yapmak zorunda kaldı.

4. “Salmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde “üzerine yürütmek” anlamında kullanıl-
mıştır?

DDD
A) Kapının zincirlerini salın, az sonra araçlar ge-

çecek.

B) Son günlerde kendini iyice saldı, böyle gider-
se gözden düşecek.

C) Çiçekleri sulamak için kuyuya büyük bir ko-
va saldı.

D) Tazıyı tavşana salarlar ve tavşanı kolayca av-
larlar.

6. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili söz-
cüklerden hangisi mecaz anlamıyla kullanıl-
mamıştır?

BBB_0902020604_2
A) Doktor, hastanın kısa sürede iyileşmesinin 

zayıf bir olasılık olduğunu söylüyor.

B) Kitap okuma alışkanlığı ailede ve küçük yaş-
larda kazanılır.

C) Başarılı yazarlar güçlü bir gözlem yeteneği 
ne sahiptir.

D) Bu yüksek fikirlerinizi yazsanız da kitap hâlin-
de herkese ulaştırsanız.
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13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ısınmak” 
sözcüğü, mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

AAA_0902020604_1
A) Bu yörenin insanına kısa sürede ısındım.

B) Havalar ısındı, leylekler yuvalarına döndü.

C) Oda çok ısındı, pencereyi açalım.

D) Fişi çek, cihaz çok ısındı.

12. “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!” 
dizesine “çatmak” sözcüğünün kattığı anlam, 
aşağıdakilerin hangisinde vardır?

BB
A) İstemem o dehşet günü gelip çatsın.

B) Elif kaşların çatar, gamzesi sineme batar.

C) Bir hayata çattık ki hayata kurmuş pusu.

D) Askerler silâhları çatıp mola verdi.

11. 1. Çocuk, arkasına bakmadan yürüyordu.

2. Arkamızda kalıyor şehrin kenar evleri.

3. Hikâyenin arkasını yarın anlatacakmış.

4. Halk, dürüstlerin arkasından gider.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “arka” söz-
cüğü, aynı anlamda kullanılmıştır?

AAA
A) 1 ve 2  B) 1 ve 3

C) 2 ve 3  D) 3 ve 4

9. Arkadaşım keskin zekâsı ile pek çok başarılı iş 
yaptı. Fakat babasını erken yaşta kaybedince çok 
sarsıldı. Bir süreliğine işlerine ara verdi ve ken-
dini toparladı, geçen ay işinin başına döndü ve 
parlak işlere imza atmaya başladı.

Bu parçada geçen aşağıdaki sözcüklerden 
hangisi mecaz anlamıyla kullanılmamıştır?

DDD
A) Keskin B) Sarsıldı

C) Parlak D) Döndü

14. Çekiç sesleri geliyor doklardan

Güzelim bahar rüzgârında ter kokuları

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

Bu dizelerde altı çizili sözün ifade ettiği anlam 
aşağıdakilerden hangisidir?

AAA
A) Duyulmak B) Geçmek

C) Kaçmak D) Artmak

8. I. Masanın üstüne akşamüstü on beş lira bırak-
mış.

II. Parkları ve bahçeleri düzenleme işini bana bı-
raktılar.

III. Bırak, çocuk çimlerin üzerinde istediği sağa 
sola koşsun.

IV. Arkadaşlarla Ürgüp’e yapacağımız geziyi haf-
taya bıraktık.

“Bırakmak” sözcüğü numaralanmış cümlele-
rin hangisinde “engel olmamak” anlamında 
kullanılmıştır?

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

10. “Açık” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “ça-
lışır duruma getirmek” anlamıyla kullanılmıştır?

CCC_0902020201_2
A) Duvarın rengini biraz açsanız daha iyi olacak-

mış.

B) Doktor, hastanın sargılarını yarından sonra 
açacakmış.

C) Arabanın radyosunu aç da hiç olmazsa ha-
berleri dinleyelim.

D) Eskiden kadınlar bir araya gelip yufka açar-
lardı.
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1. 

O zaman dağılalım, onlara 
yardım toplayalım.

Nasıl olur? En küçük oğlu ile 
beraber oturuyordu. O da mı 
ayrılmış?

Niye Zişan? Çok şükür evlat-
ları var, durumları iyi. Onlar 
da mı perişan olacak?

Çoktan gitmiş. Babası 
bütün malını mülkünü 
ona devretmiş.

Ne evladı Orhan? Hiçbi-
ri yok ortada, hepsi da-
ğılmış.

Orhan; Gülhan niney-
le Halis amca çok peri-
şanlar. Ne yapabiliriz?

Zişan Orhan

Bu diyalogda “dağılmak” sözcükleri hangi anlamlarda kullanılmıştır?
BBB_0902020101_3

A) Kırılmak – ortadan kalkmak  B) Terk etmek – ayrılmak

C) Bölmek, ayırmak – hasar görmek D) Paylaştırmak – parçalanmak

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi me-
caz anlamıyla kullanılmıştır?

BBB YENİ
A) Dün karşı teperlerde akşama kadar kır çiçek-

leri toplamışlar.

B) Olaylar tırmanınca polisler göstericilere müda-
hale etti.

C) Toplumumuzun önemli bir bölümü yemekle-
rine acı biber katar.

D) Öfkeyle elini masaya vurdu ve salondan çı-
kıp gitti.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük, ilk anlamıyla ilişkisini tam olarak kopar-
madan yeni bir anlam kazanmıştır?

CCC_0902020603_2
A) Yol üstündeki taşları ayağı ile kenara iteledi.

B) Maçta yediği bir darbe ile burnu kanamış.

C) Kapı kolu kırılan sınıfta, öğrenciler içeride 
mahsur kalmış.

D) Yukarı çıkınca dirseği ile asansörün kapısını 
kapadı.

4. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, cüm-
lede ayraç içinde verilen anlamıyla kullanılma-
mıştır?

AAA_0902020201_2
A) Soğuk hava aralık kapıdan içeri sızıyor. (ha-

ber vermeden içeri girmek)

B) Yakın arkadaşlarının sırlarını kimse ile paylaş-
maz. (aralarında sıkı ilgi bulunan)

C) Kent dışından gelen konuklarını evinde ağır-
ladı. (birine saygı göstererek onun gereksini-
mini sağlamak)

D) Eski ahşap sandalyeleri masanın çevresine 
dizmişti. (yan yana sıralamak)

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi, “ocak” sözcüğü-
nün ayraç içinde verilen anlamını örneklendir-
memektedir?

BBB_0902020201_2
A) Ocağın önünde bir süre sohbet ettik. (Şömi-

ne)

B) Sanayinin içinde küçük bir çay ocağı işletiyor. 
(Isı vererek üzerine veya içine konan madde-
leri ısıtan, pişiren araç) 

C) Dayısı da amcası da kömür ocağında çalışı-
yor. (Yer altında maden çıkarılan yer)

D) Küçük anlaşmazlıklar yüzünden nice ocaklar 
sönüyor ülkemizde. (Ev, aile)
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7. 1. Son günlerde şehirlere dağlardan kurtlar ini-
yor.

2. Siz aşağı inin, ben biraz sonra yanınıza geli-
rim.

3. Yolculardan bazıları kuş uçmaz kervan geç-
mez bir yerde indiler.

4. Bu sene fiyatlar geçen seneye göre epey in-
di.

5. Annem, reçel ve kavurma almak için az önce 
bodruma inmiş.

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde “inmek” 
sözcüğü aynı anlamda kullanılmıştır?

BBB
A) 1 - 2 B) 2 - 5 C) 3 - 4 D) 4 - 5

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük ayraç içindeki kavramla ilişkilendirilemez?

BBB_0902020101_3
A) Yaşlı adam, yerdeki hafif kolilerden birini alıp 

yukarı çıktı. (gerçek anlam)

B) Bir toplumun kültürü geçmişle gelecek ara-
sında köprü görevi üstlenir. (terim anlam)

C) Bu beklenmedik sert sözler karşısında bütün 
salon âdeta buz kesti. (mecaz anlam)

D) Arkadaşım bu yaz, ailesiyle birlikte köyde ya-
şayan akrabalarını ziyaret etmiş. (sesteş söz-
cük)

6. Ne zaman aklıma esse kuru ayazın

Rüzgâr uğultularına karışırdı sesim

“Karışmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde bu dizlerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

AAA_0902020201_3
A) Lalelerin ve papatyaların kokuları birbirine ka-

rışırdı kırlarda.

B) Bu amir ikide bir işimize karışır, işlerimizi ak-
satırdı.

C) Hava birden karıştı, bu yüzden piknik alanın-
dan ayrıldık.

D) Zihnim karıştı, sessiz bir ortamda kendimi to-
parlasam iyi olacak.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz-
cüklerin her ikisi de mecaz anlamıyla kullanıl-
mıştır?

AAA_0902020604_3
A) Derin düşünceli ve tatlı dilli bir bilginle tanış-

mıştık.

B) Karanlıkta ve soğuk havada yolculuk etmek 
insanı yorar.

C) Bu yetenekli çocuk, kısa sürede arkadaşları-
nı kendisine bağladı.

D) İşler durgun olunca esnafların kazancı azal-
mıştı.

9. Ateşe attığımız kuru odunlar çıtır çıtır yanıyordu.

“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

DDD_0902020101_2
A) Geçen akşam yakalandığım kuru öksürükten 

bir türlü kutulamadım.

B) Kapıdaki kara kuru nöbetçi ile bir süre konuş-
tum.

C) Kuru vaatlerle bizi kandıracağını sanıyordu.

D) Çocukluğumuzda kuru dallardan oyuncaklar 
yapardık.

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi me-
caz anlamıyla kullanılmıştır?

DDD_0902020604_2
A) Evdeki eski eşyaları satmaya karar verdi.

B) Adam, kazada kolundan yaralandı.

C) Uçağa çarpan kuşun kanadı kırıldı.

D) Adam köylülere boş gözlerle bakıyordu.

10. Bugün memleketini, çocukluğunu, gençliğini, hu-
yunu ve hatta adını bile bilmediğimiz kapı ---- pay-
laşacak neyimiz vardır? 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

BBB_0902030801_2
A) bekçilerimizle B) komşularımızla

C) insanlarla D) yolcularla
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“Karışmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde bu dizlerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

AAA_0902020201_3
A) Lalelerin ve papatyaların kokuları birbirine ka-

rışırdı kırlarda.

B) Bu amir ikide bir işimize karışır, işlerimizi ak-
satırdı.

C) Hava birden karıştı, bu yüzden piknik alanın-
dan ayrıldık.

D) Zihnim karıştı, sessiz bir ortamda kendimi to-
parlasam iyi olacak.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili söz-
cüklerin her ikisi de mecaz anlamıyla kullanıl-
mıştır?

AAA_0902020604_3
A) Derin düşünceli ve tatlı dilli bir bilginle tanış-

mıştık.

B) Karanlıkta ve soğuk havada yolculuk etmek 
insanı yorar.

C) Bu yetenekli çocuk, kısa sürede arkadaşları-
nı kendisine bağladı.

D) İşler durgun olunca esnafların kazancı azal-
mıştı.

9. Ateşe attığımız kuru odunlar çıtır çıtır yanıyordu.

“Kuru” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde bu cümledeki anlamıyla kullanılmıştır?

DDD_0902020101_2
A) Geçen akşam yakalandığım kuru öksürükten 

bir türlü kutulamadım.

B) Kapıdaki kara kuru nöbetçi ile bir süre konuş-
tum.

C) Kuru vaatlerle bizi kandıracağını sanıyordu.

D) Çocukluğumuzda kuru dallardan oyuncaklar 
yapardık.

11. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi me-
caz anlamıyla kullanılmıştır?

DDD_0902020604_2
A) Evdeki eski eşyaları satmaya karar verdi.

B) Adam, kazada kolundan yaralandı.

C) Uçağa çarpan kuşun kanadı kırıldı.

D) Adam köylülere boş gözlerle bakıyordu.

10. Bugün memleketini, çocukluğunu, gençliğini, hu-
yunu ve hatta adını bile bilmediğimiz kapı ---- pay-
laşacak neyimiz vardır? 

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler-
den hangisi getirilmelidir?

BBB_0902030801_2
A) bekçilerimizle B) komşularımızla

C) insanlarla D) yolcularla
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1. 
1 Notaları tam öğrenmeden müzik aleti çalma. -----

2 Kaza haberi zavallı kadını yıkmıştı. -----

3 Gömleğin yakası çok kirlenmişti. -----

4 Şişenin boğazını neden çok dar yapıyorlar? -----

Bu tabloda altı çizili sözcüklerin ifade ettiği anlam son sütundaki boşluklara yazılacaktır. 

Bunun doğru şekli aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
BBB_0902020101_2

A)  B)     C)   D) 

Gerçek anlam

Mecaz anlam

Yan anlam

Terim anlam                

Terim anlam

Mecaz anlam

Gerçek anlam

Yan anlam   

Terim anlam

Gerçek anlam

Yan anlam

Terim anlam                 

Terim anlam

Mecaz anlam

Yan anlam

Gerçek anlam

2. 

ÖzgürSude

YenerÖzlem

“Acý” sözcüðü me- 
caz anlamlıdır.

“Almak” sözcüðü 
“baþlamak” anla-
mýnda kullanýlmýþtýr.

“Bürünmek” söz-
cüðü gerçek anlam-
da kullanýlmýþtýr.

“Burun” sözcüðü 
yan anlamda kul-
lanýlmýþtýr.

O acı haberi alınca paltoma bürünmüş, 
gidip ta geminin burnuna oturmuştum.

Tahtada yazan cümlenin özellikleriyle ilgili konuşan öğrencilerden hangisinin söylediği bilgi yanlıştır?
DDD_

A) Özlem B) Yener C) Sude D) Özgür
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3. 

Selim

Öðrencilerin sýrt 
çantalarý aðýr 

olmamalý.

Bir kilo demir mi, 
bir kilo pamuk mu 

daha aðýrdýr?

Doktor, dedeme 
aðýr yemekleri 

yasakladý.

Bu un çuvalý 
gerçekten çok 

aðýrmýþ.

Selim, en sevdiği renkteki kağıda “ağır” sözcüğünün mecaz anlamda kullanıldığı bir cümle yazmıştır. 

Buna göre, Selim'in en sevdiği renk hangisidir?
BBB_0902020604

A) Kırmızı B) Mavi C) Kahverengi D) Turuncu

4. Aşağıda “sarmak” sözcüğünün sözlükte verilen bazı anlamları örnekleriyle verilmiştir.

 Çevresini çevir-
mek, çepeçevre 
dolanmak, çevre-
lemek: 

 “Tarlanın etrafını 
çitlerle sardılar.”

 Kuşatmak, ihata et-
mek:

 “Güvenlik güçleri, 
evin etrafını sardı.”

 Yayılıp etkisi altına 
almak, kaplamak: 

 “Kültür düşüklü-
ğündeki çöküş, 
yaygın bir hastalık 
gibi sarar toplumu”

Sarmak

Buna göre “sarmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu anlamlardan biriyle kullanılmıştır?
CCC

A) Filmi açık havada izlemek ne sarıyor ama... B) Dolma sarıyorum diye yaprağı parmağıma doladım.

C) Ordumuz, düşmanı çepeçevre sardı. D) Kitabı bir gazete kâğıdına sardı.
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Selim, en sevdiği renkteki kağıda “ağır” sözcüğünün mecaz anlamda kullanıldığı bir cümle yazmıştır. 
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A) Filmi açık havada izlemek ne sarıyor ama... B) Dolma sarıyorum diye yaprağı parmağıma doladım.
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7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin 
sesteşi yoktur?

DDD_0902020703_2
A) Bu konuyu daha önce sana ben de anlatmış-

tım.
B) Kır saçlı adam bize yardımcı olmaya çalıştı.
C) Bahçedeki asma baharda ne hoş gölge oluş-

turuyor.
D) Köyler bu göl etrafında kurulmuştu.

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dalga” söz-
cüğü terim anlamda kullanılmıştır?

BBB_0902020605_2
A) Büyük bir dalga geliyor, dikkat et.

B) Laboratuvarda ses dalgası üzerinde çalışma 
yapıyordu. 

C) Kısa pantolon dalgası dünyaya yayılıyor.

D) Önümüzdeki hafta sıcak dalgası geliyor.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili 
sözcük soyuttur?

DDD_0902020606_1
A) Önümüzde kabarmış bir deniz duruyor.

B) Dağcılar, buz dağına tırmanacak. 

C) Mahallede üç odalı bir ev kiralamış.

D) Barış içinde yaşamalı bütün insanlar.

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden 
hangisi somut anlamlı değildir?

AAA_0902020606_2
A) Ayhan, oldukça zeki bir öğrenciydi. 

B) Sonbahar gelince ağaçlar yapraklarını dök-
meye başladı.

C) Çocuklar, bahçedeki havuzda oynuyordu.

D) Evin anahtarını iş yerinde unutmuş.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden ge-
nele doğru bir anlatım vardır?

BBB_0902020704_1
A) Şehrin en sakin mahallesinden ev almışlar. 

B) Dünya, Güneş sisteminde yaşamın olduğu 
tek gezegendir. 

C) Türkiye’nin en çok buğday üretilen şehri Kon-
ya’dır.

D) Tarihin en büyük mücadelelerinden biri Ça-
nakkale’de gerçekleşmişti.

5. “Toprak” ile “çömlek” sözcükleri arasında anlam-
ca bir ilişki vardır.  

Hangi seçenekteki sözcükler arasında buna 
benzer bir anlam ilişkisi vardır? 

BBB_0902020705_1
A) su - balık

B) un - ekmek

C) peynir - zeytin

D) gemi - kaptan

1. Kaptan, beni baştan ayağa süzdükten sonra yü-
zünü öbür tarafa çevirip gemiye bin, dedi.

Bu cümlede geçen aşağıdaki sözcüklerden 
hangisinin eş seslisi (sesteşi) vardır?

DDD_0902020606_2
A) kaptan  B) sonra

C) öbür  D) bin

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme zıt 
anlamlı kelimelerle oluşmuştur?

DDD_0902020608_2
A) Düğün yemeğine konu komşu da davet edil-

mişti. 

B) Sporcular doğru dürüst idman yapmadan ma-
ça çıkmıştı.

C) Arkadaşım, ufak tefek biriydi ancak çok iyi fut-
bol oynuyordu.

D) Bilmediğimiz konularla ilgili ileri geri konuş-
mak doğru değildir.
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