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6.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)
1.Ablam da evin her tarafını temizlemeye koyul-
du.
2.Boşta durunca annem bana da iş vermeyi 
unutmadı.
3.Akşam yemeği için misafir ağırlayacaktık.
4.Her misafir gelişinde benzer şeylerle karşılaş-
maya alışmıştık, artık.
5.Annem, bir gün öncesinden hazırlıklara başla-
mıştı.

4) Numaralandırılmış cümleler, oluş sırasına 
göre, nasıl sıralanmalıdır?

a) 4-5-2-1-4-3
b) 3-1-2-5-4
c) 5-3-2-4-1
d) 3-5-1-2-4

5) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlantı 
ve geçiş ifadelerinden herhangi biri yoktur?

a) Kitap okumayı çok seviyorum fakat gözlerim 
ağrıyor. 
b) Okulumuzda derslik sınıf sistemi yapılmakta-
dır. 
c) Üniversiteye başlayacaktım ne var ki şartlar 
elvermedi.
d) Özür dilemiştim buna rağmen beni affetmedi.

6) “Rüzgar, sevincimize ortak olmuş bizi hayalle-
rimize taşıyordu.” cümlesinde yer alan söz sana-
tının özdeşi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde 
vardır?

a) Kömür gözleriyle dünyaya umutla bakıyordu.
b) Öyle bir ağladı ki her yer sel oldu.
c) Yağmurun toprağa kavuşmasıyla, bir koku 
siner ortalığa.
d) İyi kötü ne varsa hepsini geride bıraktım.

1) Aşağıda “çökmek” sözcüğünün bazı sözlük 
anlamları ve örnek kullanımları verilmiştir. Hangi 
seçenekte anlamla örnek arasında bir uyum-
suzluk vardır?

Anlamlar Kullanımları
a Bulunduğu düzeyden 

aşağı inmek, çukurlaş-
mak

Aşırı yağıştan sonra 
yol çökmüştü.

b Sis, duman vb. inerek 
kaplamak.

Alaca karanlık çöker-
ken dağlara, içimde 
bir korku belirdi.

c Son bulmak, yıkılıp 
dağılmak.

Yıllar geçtikçe hüzün 
çöküyordu gönlüne.

d Basmak, yayılmak. Toplantıya yine bir 
sessizlik ve gerginlik 
çökmüştü.

Uzun ince bir yoldayım.
Gidiyorum gündüz gece.
Bilmiyorum ne haldeyim.
Gidiyorum gündüz gece.

2) Yukarıdaki şiirde altı çizili ifadelerdeki an-
lam olayı nedir?

a) Eş anlamlı sözcüklerdir.
b) Zıt anlamlı sözcüklerdir.
c) Yakın anlamlı sözcüklerdir.
d) Eş sesli sözcüklerdir.

Dili dolaşmak
Harekete geçmek
Kendini kaybetmek

3) Yukarıdaki deyimler aşağıdaki anlamlarıyla 
eşleştirildiğinde hangi seçenek boşta kalır?

a) Sıkıntıdan ter içinde kalmak.
b) Bir işi yapmaya başlamak.
c) Hastalık, korku veya utangaçlık gibi nedenlerle 
söyleyeceğini şaşırıp karıştırmak.
d) Öfkesinden ne yapacağını bilememek. 
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6.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)

7) Sinemada film izleyen dört arkadaş filmle 
ilgili bazı yorumlarda bulundu. Hangi arkadaşın 
yorumunda kişisel düşüncesi vardır?

a) Ela    b) Berkay
c) Zeynep   d) Deniz

(1) Doktor olmak için çok çalıştım. (2) Arkadaşla-
rım arasında en çok ben çalıştım. (3) Sınavda 100 
sorudan 90 doğru yaptım. (4) Siz de çalışırsanız 
hayallerinize ulaşabilirsiniz. 

8) Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerle 
ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlış-
tır?

a) 1.cümlede neden-sonuç anlamı vardır.
b) 2. cümlede karşılaştırma anlamı vardır.
c) 3. cümlede nesnel bir değerlendirme vardır.
d) 4. cümlede öneri anlamı vardır.

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisi kesinlikle hayal 
ürünüdür?

a) Yavru kedi boynunu bükmüş yere doğru bakı-
yordu.
b) Öyle güzel bir bahçesi vardı ki her tarafında 
rengârenk çiçekler vardı.
c) Martı, feribota şarkılar söyleyerek yaklaşıyordu.
d) Mahallenin en zengini, kendine büyükçe bir ev 
yapmıştı.

I. Bizim mahallede yaşlı bir dede vardı.
II. Biz insanlar, doğayı tahrip etmeyi başardık!
III. Anlattığı fıkraya sınıfça güldük. 
IV. Yarışmada bütün soruların cevabını bildik. 

10) Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerin 
kökleriyle ilgili aşağıdaki tabloda verilen seçe-
neklerden hangisi doğrudur?

I II III IV
a İsim Kökü Fiil Kökü Fiil Kökü İsim Kökü
b  Fiil Kökü İsim Kökü İsim Kökü Fiil Kökü
c  Fiil Kökü İsim Kökü Fiil Kökü Fiil Kökü
d İsim Kökü İsim Kökü Fiil Kökü Fiil Kökü

11) Kök halindeki sözcüklere bazı ekler getirilerek 
ona yeni anlamlar kazandırılabilir. Bu eklere yapım 
eki denir. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi 
böyle bir ek almıştır?

a) Bu yıl okulumuza yeni öğrenciler geldi.
b) Sanatçı bu eserinde yalnızlığı konu almıştır. 
c) Evlerine gelen konuklarına çok iyi davranmışlar. 
d) Gökyüzündeki yıldızlar ne güzel parlıyordu. 

Ela: Film, Anadolu’nun bir köyünde 
çekilmiştir. 

Zeynep: Yönetmen, oyuncuların 
seçiminde titizlik göstermiştir.

Berkay: Filmin başrol oyuncusu daha 
önce iki filmde de başrol oynamıştı.

Deniz: Film gösterime girdikten sonra 
42 bin kişi tarafından izlendi.çekilmiştir. 
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(1) Neşet Ertaş, Kırşehir’de 1938 yılında doğdu. 
(2) Babası abdal geleneğinin temsilcisi bir bağla-
ma ustası Muharrem Ertaş’tır. (3) Abdallık gele-
neğini sürdürmek için bu geleneğe sahip çıkan 
fertler yetiştirmek gerekir. (4) Neşet Ertaş, küçük 
yaşlardan itibaren babasının yanında müzikle 
ilgilenmeye başladı.   

15) Bu metinde numaralanmış cümlelerden 
hangisi paragrafın anlam bütünlüğü bozmak-
tadır?

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4

Sosyal medyadan başını kaldırmayan onca cahil 
insanın bütün konularda bilgi sahibi olmasına 
bir türlü anlam veremiyorum. Özellikle uzmanla-
rın bile net bir bilgi vermediği konularda ellerin-
de klavye,tuş bulunan bunca cahil insanlar kesin 
sonuçlara varabiliyor. 

16) Yukarıdaki paragrafta yakınılan durum 
nedir?

a) Bilgisiz insanların her şeyi bildiğini düşünme-
sinden 
b) Sosyal medyada çok fazla zaman geçirilme-
sinden
c) Uzmanların halkı yeterince bilgilendirmedi-
ğinden
d) Cahil insanların çok fazla sosyal medya kullan-
masından

Meksikalı iki girişimci kaktüs yapraklarından deri 
yapmayı başardı. Deri yapılırken hiçbir kimyasal 
içerik kullanmıyorlar. Esnek ve hava geçirgenliği 
özelliğine sahip deriler; mobilyalarda, arabalarda, 
deri aksesuarlarda ve kıyafetlerde kullanılabiliyor. 

17) Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangi-
sinden alınmış olabilir?

a) Hikâye   b) Haber metni
c) Röportaj   d) Gezi yazısı

Şehirlerde yaşayan kalabalıklar her geçen gün 
yalnızlaşmaya başlıyor. En kötüsü de bu işte. 
Kalabalıklar içerisinde yalnızlaşmak… Kimseye 
güvenmeyen insanlar, birbirlerine selam verme-
yen komşular, arkadaşlıklardaki çıkar ilişkileri bu 
durumun temel nedenidir. 

12) Yukarıdaki metinden aşağıdakilerin hangi-
si çıkarılamaz?

a) Şehir yaşamındaki güvensizlik ortamından 
insanlar rahatsızlık duyuyor.
b) Çıkar ilişkileri dostlukları zedeliyor.
c) Köy yaşamındaki dostluklar daha uzun sürü-
yor.
d) Şehirlerin kalabalığı insanların yalnızlığına 
çözüm bulamayabilir. 

13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük 
harflerin kullanımı ile ilgili bir yanlışlık yapıl-
mıştır?

a) Bu yıl Almanlar, yeni otomobilleriyle göz dol-
durdu.
b) Leyla ile Mecnun kitabını şehir kütüphanesin-
de buldum.
c) Yazları Maraş dondurması yemeye bayılırım.  
d) Bu yıl okullar 6 eylülde başlaydı.

Onun eserlerinde eşsiz, imkânsız kahramanlar 
yoktur. Olaylarda olağanüstülük göremezsiniz. 
Sıradan insanları olduğu gibi kaleme aldığından 
okuyucular tarafından çok beğenilmektedir.

14) Bu parçada sözü edilen yazarın özelliği 
nedir?

a) Gerçekçi olması
b) Olağanüstü konularda yazması
c) Eserlerini sade bir şekilde anlatması
d) Yaratıcı kahramanlar oluşturması
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19) Öğretmen, dört öğrenciden büyük ünlü 
uyumuna uyan beş sözcük yazmasını istemiştir.

Hangi öğrencinin örneklerinin tamamı doğru 
değildir?

Dikdörtgen şeklindeki bir masaya toplam altı 
kişi oturacaktır. Kısa kenarlara birer uzun kenar-
lara ikişer kişi oturacaktır. Masaya oturacaklar: 
İrfan, Bilal, Yunus, Ceren, Sıla ve Aleyna’dır. 

Oturma düzenleriyle ilgili şu bilgiler verilmiştir:
 

* Aleyna iki kişilik bölümde oturmakta yanında 
erkek yoktur.
* İrfan tek başına ve karşısında bir kızla otur-
maktadır. 
* Bilal iki kişilik bölümde oturmakta yanında kız 
yoktur. 
* Sıla’nın yanında kimse oturmamaktadır. 

20) Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisine 
kesinlikle ulaşamayız.

a) Bilal ile Yunus yan yana oturmaktadır.
b) Aleyna ile Ceren yan yana oturmaktadır.
c) İrfan’ın karşısında Sıla vardır.
d) Sıla’nın sol tarafında kızlar oturmaktadır. 

a) Dilek    b) Kemal
c) Sevda    d) Taner

18) Aşağıdaki tabloda bazı ses olayları ve örnek-
leri verilmiştir. Hangi seçenekte yanlışlık yapıl-
mıştır?

6.SINIF SBS (Seviye Belirleme Sınavı)

Kelime Ses Olayı

a Aklı Ünlü düşmesi
b Sapasağlam Ünsüz türemesi
c Yiyecek Ünlü daralması
d Kitapçı Ünsüz benzeşmesi 

Dilek
Okul
Sanatçı
Zaman
Yıldırım

Kemal
Kırlangıç
Bilezik
Burun
İncelik

Sevda
Dalga
Çiçek
Beşik
Orman

Taner
Adım
Malatya
Kitap
Gözlük 


