
BATMAN KARATAY ORTAOKULU 2018-2019 EĞİTİM 

ÖĞRETİM YILI 6. SINIF  TÜRKÇE DERSİ 2. DÖNEM     

1. YAZILI SINAV SORULARI

ADI:   SOYADI: 

Bir gün genç bir kız okulun bahçesinde tenha 

bir yere oturmuş, kendi kendine söylenirken etrafı 

dolaşmakta olan nöbetçi öğretmenin dikkatini çekmiş. 

Öğretmen,  genç kızın yanına gidip bir sıkıntısının olup 

olmadığını sormuş ve kızın, ailesinden bıkmış vaziyette 

olduğunu, bu yüzden eve gitmek istemediğini anlamış. 

Öğretmen, kıza hak verdiğini belirttikten sonra kıza tek 

soru sorup oradan uzaklaşmış. ‘’Seni çok iyi anlıyorum, 

ailen her şeyine karışıyor, sürekli isteklerde bulunuyor, 

bu da seni bunaltıyor ve eve gitmek istemiyorsun. Peki 

bugün eve gittiğinde anne ve babanın ölmüş olduğunu 

öğrensen mutlu olacak mısın?’’ Öğretmen 

uzaklaştıktan bir müddet sonra genç kız, dizlerinin 

üzerine çöküp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlamış, ailesi 

olmadan bu hayatta yapayalnız kalacağını düşünmüş 

ve ailesine beslediği kötü duyguların ne kadar yersiz 

olduğunu anlamış.        ( Rufi’at El HEDİD) 

SORULAR 

( İlk dört soruyu metne bağlı kalarak cevaplandırınız) 

S-1) Yukarıdaki metne göre genç kız neden huzursuz?

S-2) Öğretmen, genç kızı dinledikten sonra neden

soru sormuş olabilir?

S-3) Yukarıdaki metinden hareketle biz gençler olarak

nasıl dersler çıkarmalıyız?

S-4) Yandaki metinde hangi anlatım türü ağır

basmaktadır?

A)Betimleme B) Tartışma

C)Öyküleme D) Açıklama

S-5) Birlik ve beraberlik ile ilgili çok sayıda

atasözümüz vardır. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi

bu atasözlerimize örnek gösterilemez?

A)Beş parmağın beşi bir değildir.

B)Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

C)Yalnız taş duvar olmaz.

D)Sürüden ayrılanı kurt kapar.

S-6)Bütün hatıralarımı en gizli yerde saklıyorum. Bu

cümlede hangi ses olayı gerçekleşmiştir?

A)Ünlü düşmesi B)Ünsüz benzeşmesi

C)Ünlü daralması D)Ünsüz yumuşaması

S-7) Yağmurlar kesilmedikçe suyun değeri aklımıza

gelmez. Bu cümlede aşağıdaki ses olaylarından

hangisine örnek bir kullanım yoktur?

A)Ünsüz benzeşmesi B) Ünsüz yumuşaması

C) Kaynaştırma D) Ünlü düşmesi

S-8) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökünün türü

farklıdır?

A) Yağmurluk B) Gölgelik

C) Ormanlık D) Sebzelik

S-9) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece yapım eki

almıştır?

A)Balıkçılar B) Öğretmenim

C) Komşularımız D) Yolculuk

S-10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişileştirme

sanatı vardır?

A)İp gibi bir çubukla bizi kovaladı.

B)Dünya kadar bulaşık birikti yine.

C)Dalgalar, sahili dövüyordu.

D)Bir mektup, rüzgarda savruluyordu.



S-11) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir 

kullanılmıştır? 

A)Sen bana güvenirsen bu iş olur. 

B)Ben hep sizi düşündüm. 

C)Bazıları konuyu hiç anlamamış. 

D)Seni kim rahatsız etti? 

S-12) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili 

sözcük edattır? 

A)Anlıyorum, ama anlatamıyorum. 

B)Beni yalnız sen anladın sanırım. 

C)Bizimle gelemezsin, çünkü cezalısın. 

D)Seni gördüm, hatta çağırdım da. 
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S-13) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur? 

A)Pazarda sebze ve meyve fiyatları düşmüş. 

B)Yarınki sınava kardeşim ile kuzenim de girecek. 

C)Bizim köyün yolu araba ile çok sürmez. 

D)Sana kırılmış ki seninle konuşmuyor. 

S-14) Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktalama 

bakımından doğru (D) ve yanlış (Y) olarak belirtiniz. 

(     ) Sanırım bizi yalnış anladınız. 

(     ) Duvarda ki saat çalışmıyor sanki. 

(     ) 20 Şubat 1988’de doğmuşum. 

(     ) Yarın saat 12:30’da toplantı yapılacak. 

(     ) Annem benden Hindistan cevizi istedi. 

 

S-15) Gerçek manada iyilik, gizli yapılandır iyiliktir. Bu konuda söylenen ‘’İyilik yapıyormuş gibi görünmeyin; iyilik 

yapın ve görünmeyin’’ sözünden hareketle yazım ve noktalama kurallarına da uyarak bir kompozisyon yazınız. 
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2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DR. HALİL AKKURT ORTAOKULU 

TÜRKÇE DERSİ 6.SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI 

Adı Soyadı:                          NOTU:………………… 

Sınıf – No:  

 
Son yıllarda Türkçe batı kaynaklı dillerin etkisi altına girmiştir. Günümüzde özellikle gençler arasında 

yabancı sözcüklere karşı bir özenti görülmektedir. Gerek günlük hayatta gerekse sosyal medyada gençler 
yabancı kelimeleri kullanırlarsa çok kültürlü olduklarını sanmaktadır. Sokağa çıktığımızda yabancı dükkân 
tabelaları, mağaza isimleri, başka ülkelerin ünlü markaları her yeri kuşatmış durumda. Konuşan insanlara kulak 
verdiğimizde duyduğumuz kelimeler dilimizin ne derece yabancı kültürlerin etkisinde olduğunu açıkça 
göstermektedir. Oysa bir dil  yabancı sözcüklerin saldırısına uğramaya başladıkça, yabancı 
devletlerin  saldırısına uğramış bir devlet gibi bağımsızlığını kaybetmeye başlar. İnsanlar  gün geçtikçe yabancı 
sözcük kullanmadan derdini anlatamaz hale gelir. Bu da,  bilginin, kültürün, düşüncenin yabancılaşması, 
yabancıya bağlı kalması, kişinin  özgürlüğünü yitirmesi demektir.  Bu nedenle dilimize ve dolaylı olarak da 
ülkemize sahip çıkmalı ve yabancı kelimeleri dilimizden çıkarmaya ve Türkçe kelimeler kullanmaya özen 
göstermeliyiz. 

SORULAR 
1. Parçaya göre gençler niçin yabancı sözcük kullanıyor? (10 puan) 
 
 
 
 
 
 
2. Yazar sokağa çıktığında nelerle karşılaşıyor? (10 puan) 
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3. Parçaya göre bizler dil konusunda neler yapmalıyız? (10 puan) 
 
 

https://www.sorubak.com  
 
 
 
4. Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyimlerin altını çiziniz ve uygun anlam ile eşleştiriniz. (5 puan) 
 
(1) Öğretmenimizi can kulağıyla dinlemeliyiz                         (        ) Çok iyi dinlemek                
(2) Yıllardır görmediği memleketi burnunda tütüyordu.                    (        ) Çok şaşırmak 
(3) Doktor olabilmek için yıllarca ter döktü.                                    (        ) Çok çalışmak 
(4) Annesine kavuşan küçük kızın ağzı kulaklarına vardı.               (        ) Çok sevinmek 
(5) Sınavın sonucunu görünce gözlerine inanamadı.                      (        ) Çok özlemek  
 
 
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç yoktur? (5 puan) 
  A) Funda geldi ve gitti.                                    B) Bugün hava güzel ama çok sıcak. 
  C) Güzel bir kedimiz vardı.            D) Ne okur ne de dinler. 
 
 
 
6. “Dün arabamız güzel gezi için yıkandı.” Cümlesinde hangi sözcük iyelik eki almıştır? (5 puan) 
   A) dün                              B) arabamız        C)  güzel                   D) için 
 
 
 
7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde insanın dışındaki varlığa insan özelliği verilmiştir? (5 puan) 

A) Seni düşünüyorum penceremde.                   B) Yağmuru gece boyu yağdı. 

C)  Bulutlar gülüşüyor ve şakalaşıyor.                 D)Sağanak birdenbire durdu.  

 

 

 

8.  Sait Faik Abasıyanık, Çağdaş Türk öyküsünün en önemli ismidir. Bir İstanbul öykücüsüdür. Yığınlar arasında 
kaybolmuş sıradan insanı büyük bir gözlem gücüyle yakalamıştır. En önemli özelliklerinden biri, öyküye şiir dili ve 
söyleyişini getirmiş olmasıdır. “Kayıp Aranıyor, Lüzumsuz Adam Son Kuşlar, Semaver, Mahalle Kahvesi” gibi 
eserleri vardır.  

     Bu parçada hangi anlatım tekniği kullanılmıştır? (5 puan) 
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A) Öyküleme                         B) Betimleme                         C) Açıklama                              D) Tartışma 
9. Aşağıdaki cümlelerde zamirleri örnekteki gibi yazarak çeşidini işaretleyiniz. (10 puan) 

10. Aşağıdaki boşlukları uygun metin türlerine göre doldurunuz. (5 puan) 

• Kahramanları genelde hayvan,bitki ve cansız varlıklar olan yazılara …………….…….. denir. 

• Yazarın karşısındaki ile konuşur gibi yazdığı yazılara ………………………denir. 

• Bir konu hakkında karşılıklı soru cevap şeklinde yapılan görüşmelere ………………..………….denir. 

• Yazarın bir sanat eseri hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerini yazdığı yazılara……………..……denir. 

• Yazarın kendi kişisel görüşlerini serbestçe yazdığı yazılara……….…….………denir.. 
.. 
 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “o” zamiri farklı türde bir zamir olarak kullanılmıştır?(5 Puan) 
A) Kardeşim onu lekesini çıkarması için kuru temizlemeye bıraktı. 
B) Çocuk onu yıkamayı unutmuş. 
C) Onu masanın üzerine bırakabilirsin. 
D) O, bizi evine davet etmedi ki. 

 
 

12. Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktalama yönünden inceleyiniz. Yanlış olan cümlenin başına “Y” yanlışı 
olmayan cümlenin başına “D” harfi koyunuz.(5 puan )  

 
(   )   Evin sevimli kedisi pamuk mışıl mışıl uyuyordu. 
(   )   Herkes onu Baba Haydar olarak tanıyordu?      
(   )   Ayşe teyzem ile dün telefonda konuştuk. 
(   )   insan sevgisi çok önemli bir kavramdır.   
(   )   Tabelada av. ömer Türker yazıyor. 
 

15. Aşağıdaki kelimelerin türlerini kutucuklara işaretleyiniz. (5 puan) 

KELİMELER BASİT KELİME TÜREMİŞ KELİME BİRLEŞİK KELİME 

evler    

kitaplık    

Eskişehir    

simitçi    

merdivende    

 
16. Aşağıdaki yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını karşılarına yazalım. (5 puan) 
 

selfie  maus  download  exit  star  

 
17. Aşağıda verilen boşluğa bir haber yazısı yazınız. Haberin kaynağını yazmayı unutmayınız. (15 puan) 

Cümleler 
Zamiri 

yaz 

Kişi 

zamiri 

İşaret 

zamiri 

Belgisiz 

zamir 

Soru 

zamiri 

ÖRNEK: Ali onu maça çağırdı. onu X    

İki gün sonra o da gelecek.      

Orada arkadaşım yaşıyor.      

Ödevi hiçbiri yapmamış.      

Kim getirecek defterimi?        

Baban ne almış?      



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 KAYNAK: 



 

 

 



6.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Yazılı Soruları  
 
1.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “da/de”nin yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? 
  
  
A)Kaçacak bir yeride kalmamıştı. 
  
B)Ormanda gezinirken sincap gördüm. 
  
C)Türkiye’de yıldan yıla nüfus artmaktadır. 
  
D)Hiçbir yerinde yara bere kalmamıştı. 
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2. Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi işaret sıfatı değildir? 
  
A)Bu oyuncak daha güzel. 
  
B)Öteki caddede yangın çıkmış. 
  
C)O ne zamandan beri gitmek istiyordu. 
  
D)Şu parkı da gezmek isterim. 
 
 
 
3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri kullanılmıştır? 
  
A)Çarşıdan gelirken bize ne aldın? 
  
B)Nasıl bir ev almayı düşünüyorsun? 
  
C)Çocuk merdivenden niçin düştü? 
  
D)Ne tür müzik dinlersin? 
 
 
4. “ Çalışkan, dürüst, zeki insanlar başarılı olur.” cümlesindeki sıfatların çeşidi 
aşağıdakilerden hangisidir? 
  
A)İşaret sıfatı                                  B)Belgisiz sıfat 
  
C)Niteleme sıfatı                               D)Sayı sıfatı 
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5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi belirtme hâl eki almıştır? 
  
A)Çantayı yine okulda unutmuş. 
  
B)Çantaya kalem koymamış. 
  
C)Çantada tişörtü yoktu. 
  
D)Çantadan oyuncağını çıkardı. 
 
 
 
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır? 
  
A)Öğretmen sessizce sınıfa girdi. 
  
B)Şirkette yeni bir kurul oluşturuldu. 
  
C)Jürideki adamı bir yerden tanıyorum. 
  
D)Futbol takımımız başarılı oldu. 
 
 
 
7. Aşağıdaki kelimelerden hangisine ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ikinci 
hecedeki ünlü düşer? 
  
A)Millet                                                B)Sözcük 
  
C)Akıl                                                    D)Televizyon 
 
 
8. 
I.  değerdir 
II. efsaneler 
III. Hindistan 
IV. ülkesi 
V. görülmeye 
Numaralanmış kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama 
aşağıdakilerden hangisi olur? 
  
A)I-III-V-II-IV                                    B)II-IV-III-V-I 
  
C)III-II-IV-V-I                                    D)V-III-I-II-IV 
 
 



9. “ Parmak” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde kullanılmıştır? 
   
A)Eli kapıya sıkışan çocuğun parmağı kanadı. 
  
B)Ayşe Hanım dün akşam parmak tatlısı yapmış. 
  
C)Fatma söz almak için parmak kaldırdı. 
  
D)Bu işin böyle olmasında onun parmağı var. 
 
 
10. “ Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt 
niteliğindeki sözlere ---- denir. ” 
Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 
  
A)vecize                                     B)atasözü 
  
C)destan                                    D)deyim 
 
 
 
 
11. “İyi bir yazar olmak istiyor ama ----.” cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanamaz? 
  
A)gerekli çalışmaları yapmıyor 
  
B)kelimeleri yerli yerinde kullanmıyor 
  
C)akıcı bir dil kullanmıyor 
  
D)başarılı eserleri inceliyor 
 
 
 
12. “ Karla kapanan yolu açtı.” cümlesindeki “açmak” kelimesinin kazandığı anlam 
aşağıdakilerden hangisidir? 
  
A)Ferahlık vermek 
  
B)Engeli kaldırmak 
  
C)Birbirinden uzaklaştırmak 
  
D)Çevresini genişletmek 
 



13. “Köle - esir” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir? 
  
A)Zıt anlam 
  
B)Terim anlam 
  
C)Eş anlam 
  
D)Yan anlam 
 
 
 
 
14. 

 
 

 

 
  

15. 

 

   

16. 

 

   



17. 

 

   

18. 

  

19. 

 

 
   

20. 
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6. SINIF TÜRKÇE DERSİ 
SINAVA HAZIRLIK ÇALIŞMASI 
İKİNCİ DÖNEM BİRİNCİ SINAV 

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcükleri 
gerçek, mecaz ve terim olarak ayırınız. 
Maç oynarken bileğini  kırmış.  […………………] 
Annem bunu  duyarsa yanarım.  […………………] 
Bugün tamlamaları işledik..  […………………] 
Onun  soğuk  esprileri  vardı.  […………………] 
Bu işte burnuma kötü kokular geliyor.  […………………] 
Sınıfımız yeterli ışık almıyor.  […………………] 
Yeni sınıfıma çabuk ısındım.  […………………] 
Sandalyeyi biraz kenara çekti.  […………………] 
Kara haber köyde çabuk duyuldu.  […………………] 
Üç kuruş kırpabilmek için yapamayacağı yoktur.  
[…………………] 
 
Aşağıdaki kelimelerin karşısına eş anlamlılarını 
yazınız. 
Irak: ……………………               Islak: …………………… 
Yaşlı: ……………………              Buyruk: …………………… 
Öğrenci: ……………………        His: …………………… 
Okul: ……………………              Ulus: …………………… 
Deneyim: ……………………      İmla: …………………… 
Islak: ……………………              Yasa: …………………… 
Siyah: ……………………             Vilayet: …………………… 
Neden : ……………………         Netice: …………………… 
Sözcük : ……………………         Hisse: …………………… 
Düşünce: ……………………       Suni: …………………… 
 
Aşağıdaki cümleleri kanıtlanabilirlik açısından 
öznel nesnel olarak ayırınız. 
 
(…………………) Dün akşam kar yağdı buraya. 
(…………………) Beşinci katta oturuyorlar. 
(…………………) Şiir düz yazıdan daha etkileyicidir. 
(…………………) Akşam televizyonda ilginç bir film 
vardı. 
(…………………) Olaylara tarafsız yaklaşmayı 
beceremediniz. 
(…………………) O tatlı, sevimli çocuğu çok özledim. 
(…………………) Konuşmacıların üçü de hoş sohbet 
insanlardı. 
(…………………) Siyah gözlüklü adam benim amcam 
olur. 
(…………………) Ürkütücü karanlıkta dikkatle yürüdük. 
(…………………) Şu dağın tepesinde on hanelik bir köy 
var. 

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerdeki ses olaylarını 
önlerindeki alana yazınız. 
[…………………] Çantayı arkadaşına emanet etti. 
[…………………] Günahlarım çoktur affet beni. 
[…………………] Bu, sabrını taşıran son damla oldu. 
[…………………] Daracık elbiseyle gülünç olmuştu. 
[…………………] Kalbi temizmiş, duası kabul oldu. 
[…………………] Dünkü soğuktan nezle oldu.  
[…………………] Şu ufacık kafana bunu sok!  
[…………………] Bu aldığım en iyi karardı. 
[…………………] En güzel türküleri söylüyordu.                 
[…………………] Konuşan öğrenci tahtaya yazıldı.   
[…………………] Bu konuda bir fikrim yok. 
 
Aşağıdaki cümleleri anlam ilişkisi bakımından 
inceleyerek sonlarına amaç – koşul - neden - 
karşılaştırma yazınız. 
Beyefendiliğinin yanı sıra ukala tavrı da dikkat çekti. 
(…………………….……) 
Seni görmek için geldim koca şehir İstanbul'a. 
(…………………….……) 
Ringe çıkanlardan biri daha cüsseli bir yarışmacıydı. 
(…………………….……) 
Hava açarsa yarın pikniğe gideceğiz. 
(…………………….……) 
insanlara güven azaldığından dost bulmak zor. 
(…………………….……) 
Çok çalıştım ki sınavdan iyi not alayım. 
(…………………….……) 
Sorumluluk alabilmek için biraz daha büyümeli. 
(……………….…………) 
Özveriyle çalıştığında bu konuda da başarılı olursun. 
(…………………….……) 
Sözlerin birbiriyle çelişmezse sana inanırlar. 
(…………………….……) 
Orman yangınları olduğu için Türkiye çöle dönüyor. 
(…………………….……) 
İyi bir okula gitmek istediğinden çok çalışıyor. 
(…………………….……) 
Bozuk paraları bütünlemek için bakkala girdi. 
(………………….………) 
Rakibine yenildiğinden çok sinirlidir. 
(……………….…………) 
Telefonu şarj etmek için pirize taktı. 
(………………….………) 

SAYFA : 1 

null

null
uzak

null
ihtiyar

null
talebe

null
mektep

null
tecrübe

null
yaş

null
kara

null
sebep

null
kelime

null
fikir

null
emir

null
duygu

null
millet

null
yazım

null
kanun

null
il

null
sonuç

null
pay

null
yapay

null

null

null
kaynaştırma

null
ünsüz türemesi

null
ünlü düşmesi

null
ünlü türemesi

null
ünsüz yumuşaması

null
ünsüz benzeşmesi 

null
ünsüz düşmesi

null
ünsüz yumuşaması

null
ünlü daralması

null
ulama

null
ünlü düşmesi

null

null

null
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Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan yapım eki almış 
kelimelerin yapım eki türünü sonlarına yazınız. 
 
Bugün yaptığı deneyi düşündü. […………………….] 
Yaşlı adam da bizimle beraber geldi. […………………….] 
Etleri dondur da getir. […………………….] 
Annem bütün gün temizlik yaptı. […………………….] 
Söylediği sözlerden çok hoşlandı. […………………….] 
 
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan cekim eki almış 
olan kelimelerin hangi çekim ekini aldığını yazınız. 
 
Çantası oldukça ağırmış. [………………………….] 
Yarınki yazılı için çalışıyor. [………………………….] 
Konuşma, diye uyarıldı kaç defa. [………………………….] 
Balıklar denizden yeni çıkmış. [………………………….] 
Zilin sesi çok fazlaydı. [………………………….] 
 
Aşağıdaki cümlelerde örtülü olarak kastedilen 
anlamı altlarına yazınız. 
 
Bir daha sana bu konuda yardım etmeyeceğim. 
………………………………………………………………………………. 
Geçirdiği kazadan sonra yürüyemiyordu. 
………………………………………………………………………………. 
Ödev yapmak için beni tekrar çağırdı. 
………………………………………………………………………………. 
Tüm çöpleri bizim grup topladı. 
………………………………………………………………………………. 
Güneş batarken de çok güzel görünüyor. 
………………………………………………………………………………. 
 
Aşağıdaki cümlelerde bulunan zamirleri yuvarlak 
içine alınız zamir türünü sondaki alana yazınız. 
 
Ben de sinemaya gelmek istiyorum. [……………………] 
Öğretmen Hanginizi göstermişti? [………………………] 
Onu yerden kaldırır mısın?. [………………………] 
Bazıları birinci olmak için çalışıyor. [………………………] 
Yarın bizzat kendisi gelecek. [………………………] 
Bu olayı hiçkimse takip etmedi. [………………………] 
Şu, bana hediye ettiğin kalem. [………………………] 
Konserde o da en öndeydi. [………………………] 
Biraz sonra arkadaşım seni arar. [………………………] 
Masaya onu koymalısınız. [………………………] 

Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını karşılarına 
yazınız. 
Galibiyet: ………………………. Adi: ………………………………. 
Alacaklı: ………………………… Aleni: ……………………………. 
Asılsız: …………………………… Bağlamak: ……………………. 
Çarpma: ………………………… Bilgili: …………………………… 
Cenk: …………………………….. Çelişik: …………………………. 
Azınlık: ………………………….. Sağlam: ………………………… 
Çukur: ……………………………. Dahil: …………………………… 
Sığ: ………………………………… Dikey: …………………………… 
Doğal: ……………………………. Fahiş: …………………………… 
Fenalık: ………………………….. Gelişi güzel: …………………. 
 
Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcükleri 
basit - türemiş - birleşik olarak sonlarına yazınız. 
 
Belgeyi yarın sabaha kadar ulaştırın. (…………………) 
Yarın kervansarayı gezeceğiz. (…………………) 
Çocuklar dışarıda bizi bekliyor. (…………………) 
Yazarın son romanı yarın çıkıyor. (…………………) 
Avrasya maratonu haftaya yapılacak. (…………………) 
Zavallı hayvan çok susamış. (…………………) 
Burada sivrisinekler çok büyük olur. (…………………) 
Su bardağına çiçek koymuştu. (…………………) 
Öğrencilerin sınav kağıdı okundu. (…………………) 
Öğretim, kişiye tat verebilmelidir? (…………………) 
 
Aşağıdak cümlelerde yer alan bağlaçları bulunuz 
ve yuvarlak içine alınız. 
 
Ben geldim lakin kimseyi orada göremedim. 
 
Yanında değilim fakat onu çok seviyorum. 
 
Kimsesi yok ancak kendine bakabilecek durumda. 
 
Oysa ne çok sevmiştim seni.  
 
Paketi ulaştıramadım oysaki yola çıkmıştım. 
 
O dergiyi ben de okudum.  
 
İpleri sıkıca bağlamalısın zira yıkılacak gibi duruyor. 
 
Ahmet ile Ceyda bu hafta sonu koşacak. 

SAYFA : 2 

null
 fiilden isim yapan

null
isimden isim yapan

null
fiilden fiil yapan

null
isimden isim yapan

null
isimden fiil yapan

null
iyelik eki ( isim)

null
kip eki (fiil)

null
olumsuzluk eki

null
hal eki

null
tamlama eki

null
önceden yardım ettiği örtülü anlamdır

null
kazadan önce yürüyebildiği örtülü anlam

null
önceden de çağırdığı örtülü anlam

null
başka grubun çöp toplamadığı örtülü anlam

null
güneşin diğer hallerinde de güzel göründüğü örtülü anlam

null

null
kişi zamiri

null
kişi zamiri

null
kişi zamiri

null
kişi zamiri

null
dönüşlülük zamiri

null
belgisiz zamir

null
belgisiz zamir

null
soru zamiri

null
işaret zamiri

null

null
işaret

null
işaret zamiri

null
yenilgi , hezimet

null
borçlu , verecekli

null
gerçek

null
bölme

null
barış , sulh

null
çoğunluk

null
derin

null
tepe

null
yapay

null
iyilik

null
kaliteli

null
gizli

null
çözmek

null
cahil

null
uyumlu

null
bozuk

null
hariç

null
yatay

null
ucuz

null
gidişi kötü

null
türemiş

null
birleşik

null
basit

null
basit

null
birleşik

null
türemiş

null
birleşik

null
basit

null
basit

null
basit

null
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Aşağıdaki paragrafların anlatım biçimlerini yazınız. 
 
Orada, tezgâhın üzerinde yarısı yenmiş bir armut 
vardı. Bir kutu nakış ipliği raflardan yuvarlanmış, 
zemine allı yeşilli yayılmıştı. Işıklar kapalı 
olduğundan, içeriyi sokak lambasının loş ışığı 
aydınlatıyordu. 

……………………………… 
 
Hep piyasada kitabı olana şair ya da yazar gözüyle 
bakılır. Bu ölçünün sağlığından şüpheliyim ben. Adı 
duyulmamış nice insan vardır ki ellerine su 
dökülmeyecek kadar güzel yazarlar. 

………………………………. 
 
O sabah koşup dolabı açtığım zaman, dondum 
kaldım. Oyuncak bebeğim yerinde yoktu. Bebeği, 
annemle üstüne oturttuğumuz raf, katı bir yürekti 
sanki. Hemen anneme koştum. 

………………………………. 
 
İster ezber ve kendi kendine sınav şeklinde olsun, 
ister uygulama; tekrar, öğrenmenin en önemli 
bileşenlerindendir. Tekrar yaparsanız gerçekten 
öğrenmiş olursunuz. 

………………………………. 
 
Öylesine tatlı, öylesine huzurlu bir geceydi. Bir 
yanda ciğerlerimizi dolduran ıhlamur kokusu, diğer 
yanda  ıhlamur ağaçlarının  dalları arasından bizi  
süzmekte olan ay dede ve yanı başımızdan akan 
dereciğin çığıltısı... 

………………………………. 
 
Çok küçük yaşlarda gözlerini kaybeden Fransız 
Louies Braille, görmeyenler için okuma ve yazmada 
çığır açan bir yöntem geliştirdi. Bu yöntem, 63 
kabartmalı harften ve işaretten oluşuyor. 

………………………………. 
 
Her eserden yeni bir öz getirmesini, orijinal olmasını 
istemek hakkımızdır. Fakat etki altında kalmak 
orijinal olmaya mani değildir ki... ”Orijinalin tarifi 
taklit edilmeyendir.” 

………………………………. 

Aşağıdaki metinlerde yer alan düşünceyi geliştirme 
yollarını altlarındaki alanlara yazınız. 
 
Edebiyatın konusu insandır, doğadır; edebiyat bütün 
olanaklarıyla insanı tanıtmaya yönelmiştir. 
Eleştirinin konusu ise eserdir; amacı eseri tanıtmak 
ve değerlendirmektir. 

…………………………………. 
 
Andre Gide bir yazısında şöyle der: "Sanatçının  
konusu insandır. Bir insanın yaşamı o insanın 
düşlerinin de kaynağıdır." Bu söze katılıyorum. ; 
Çünkü yaşananlarla düşler iç içedir. 

…………………………………. 
 
Posta işletmesi tarafından yeni bir grup pul piyasaya 
çıkarıldı. Bu pullar, çeşitli konular içeriyor. Van 
kedisi, kaybolan değerlerimiz, doğal güzelliklerimiz 
ve daha nicesi…  

…………………………………. 
 
Öğretim, bilgileri hayatımızın yaşayan, bize zevk 
veren bir yönü – hem de vazgeçilmez bir yönü – 
olarak kavrama ve uygulama sürecidir. Bilgi 
yaşanabilir olduğu zaman fayda sağlar. 

…………………………………. 
 
Eskiden bu köyde insanları horozlar uyandırırdı. 
Şimdiyse, serçeler ve diğer kuşlar gibi horozlar da 
bir köşeye çekilerek sessizce hayatlarını 
sürdürüyorlar. 

…………………………………. 
 
Günümüzde komşuluk ilişkileri iyice zayıflamış 
durumda. Adeta komşu komşudan habersiz yaşıyor. 
Şu olay bunun en açık örneklerinden biri: 
”İstanbul’da yaşayan aile fertlerinden biri vefat 
etmişti… 

…………………………………. 
 
Son yapılan araştırmalar çok ilginç. Türkiyede 
insanların %53’ü hiç kitap okumuyor. Aslında 
şaşırmamak gerekir çünkü okuma oranlarında 6 
kişiye bir kitap okuma düşen nadir ülkelerdeniz. 

…………………………………. 

SAYFA : 3 

null
betimleme

null
tartışma

null
öyküleme

null
açıklama

null
betimleme

null
açıklama

null
açıklama

null
tanımlama

null
örneklendirme

null
tanık gösterme

null
tanımlama

null
karşılaştırma

null
örneklendirme

null
sayısal verilerden yararlanma
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Aşağıdaki parçaya göre alttaki soruları 
cevaplandırınız. 
 
Yeşil alanlar azaldıkça insanların binaları  çoğalıyor. 
Nefes alıp vermek zorlaşıyor, yaşamak zorlaşıyor 
kısaca. Sadece insanlar mı sıkıntıda... çiçekler de 
şikayetçi bu durumdan. Güller, karanfiller, 
hanımelleri... Hele karanfilleri zor zaptediyorum. 
Bıraksam hemen fırlayıp köşedeki binaya 
saldıracaklar. Önlerine çıkan arabaların camlarını 
tuzla buz edecekler. Denizlerde nasibini alıyor bu 
zorluktan, bütün çöpler ve atıklar ona atılıyor. 
Halbuki insan geleceğini düşünerek bir son vermeli 
hırslarına, ancak bu şekilde kurtulur dünyamız. 
 
Başlık: ……………………………………………………………………. 
 
Konu: …………………………………………………………………….. 
 
Ana Düşünce: …………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………….. 
 
Yardımcı Düşünceler:  
 
1. …………………………………………………………………………... 
 
2. ……………………………………………………………………………. 
 
3. ……………………………………………………………………………. 
 
4. ……………………………………………………………………………. 
 
Metnin Anlatım Biçimi: …………………………………………. 
 
Düşünceyi Geliştirme Yolu:  
 
………………………………………………………………………………. 
 
Metinde kullanılan deyimler: 
 
1. ………………………………………………………………………….. 
 
2. ………………………………………………………………………….. 
 

Aşağıda yer alan metinlerin türünü altlarına 
yazınız. 

makale - anı - deneme - mektup - gezi - fabl - öykü 
 
Arabamız domaniç’e doğru yol alırken, bu hikayenin 
sonu nereye varaçak çok merak ediyorum. Bozkırlar 
azaldıkça çam ağaçları artıyor. Bir tabela 
görüyorum, “Domaniş 15km” evet işte yaklaştık. 

…………………………………. 
 
Küçük sincap elindeki fındıklardan bir kaçını kirpiye 
verir. Kirpi verilenleri alıp ağaçın dibindeki 
yaprakların arasına girer titreyerek fındıkları yer.  

………………………………….. 
 
Yazmak yaşamaktır bence. Yazarsanız eğer kendinizi 
katarsınız satır aralarına, okuyan sizide bulur orada. 
Siz son nefesinizi versenizde yazdıklarınızın içinde 
bir yerde yaşamaya devam edersiniz. 

…………………………………. 
 
Sevgili Kardeşim, 
Ben geldiğimden bu yana buralar hep yağmurlu, 
dışarı çıkamıyoruz. Buğulu camlardan dışarıyı 
izlerken aklıma hep siz geliyorsunuz. Nasılsınız? 

…………………………………. 
 
Yapılan araştırmalar bor madeninin bir çok alanda 
kullanılabileceğini ispatladı. Özellikle nano teknoloji 
alanındaki gelişim gözleri kamaştırıyor. Bir çok ürün 
nano teknoloji sayesinde daha kullanışlı ve güçlü 
hale geliyor.  

…………………………………… 
 
O zamanlar orta okuldaydık. Askerlerin sürekli 
ortalıkta dolaşması bizimde dikkatimizi çekmişti. 
Haberlerde duyduklarımıza inanamadık. Askerler 
yönetime el koyduklarını ilan ediyordu. 

………………………………….. 
 
Ahmet sabahtan beri dışardaydı oyun oynuyordu. 
Saatin farkında olsa evdeki herkesin onu aramaya 
çıktığını anlardı. Annesi ve babası mahalledeki 
çocuklar sayesinde onu buldular.  

……………………………………. 

SAYFA : 4 

null
yeşil alanların azalmasının doğaya verdiği zararlar ve doğanın şikayetlerii

null
insanın hırsları

null
geleceğimizi düşünüp hırslarımızdan vazgeçmek ve doğaya verdiğimiz zararı durdurmak

null
binaların çoğalmaması gerektiği

null
denizlere atılan atıkların zararı

null
insan geleceğini düşünmelidir

null
binalar çoğaldıkça ve yeşil alanlar azaldıkça nefes almamız zorlaşıuor

null
açıklama

null
örneklendirme

null
tuzla buz etmek

null
nasibini almak

null
gezi

null
deneme

null
mektup

null
makale

null
anı

null
öykü

null
fabl
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Aşağıdaki cümlede bağlaçları bularak yazınız ve 
bağladığı öğeyi işaretleyiniz. 
 
Çok çalıştım ancak başarılı olamadım. 
[………………..…….]  
[   ] Kelimeleri Bağlamış   [   ] Cümleleri Bağlamış 
 
Kedi ile farenin düşmanlığının ne zaman başladığı 
bilinmiyor. 
[………………..…….]  
[   ] Kelimeleri Bağlamış   [   ] Cümleleri Bağlamış 
 
Hem ödevini yapmış hem oyuna zaman ayırmış. 
[………………..…….]  
[   ] Kelimeleri Bağlamış   [   ] Cümleleri Bağlamış 
 
Geziye münibüs veya otobüsle gideceğiz. 
[………………..…….]  
[   ] Kelimeleri Bağlamış   [   ] Cümleleri Bağlamış 
 
Aşağıdaki metinlerde hikaye kişilerinin hangi 
özelliklerinin anlatıldığını işaretleyiniz. 
 
Arda üç yaşlarında, tombik ve sevimli bir çocuktu. 
Küçüklüğünden beri saçları hep dim dik duruyordu. 
 
[   ] Fiziksel Özellik       [   ] Kişisel (ruhsal) Özellik 
 
Babsının uzattığı hediyeyi aldığında sevgiden gözleri 
parlamıştı. Her zaman içe kapanık oduğu için 
heyecandan dolayı ne yapacağını bilemiyordu. 
 
[   ] Fiziksel Özellik       [   ] Kişisel (ruhsal) Özellik 
 
Gözlerinin içinde öfkeyi görebilirdiniz, zaten 
öncedende yaptığı davranışlar sinirli olduğunun 
göstergesiydi. 
 
[   ] Fiziksel Özellik       [   ] Kişisel (ruhsal) Özellik 
 
Beyaz başörtüsü çenesinin altında toplanmış, esmer 
yüzünü dahada ortaya çıkarmıştı. Gözünün altındaki 
kırışıklıklar yaşlılığından ileri geliyordu. 
 
[   ] Fiziksel Özellik       [   ] Kişisel (ruhsal) Özellik 

Aşağıdaki cümleleri öznel ve nesnel anlamlı olarak 
ayırınız. 
 
Tahtaya çıkıp ödevi okudu. […………………………] 
 
Eski çocuk oyunlarını severdi. […………………………] 
 
Beğendiği şarkıyı iki defa dinledi. […………………………] 
 
Kalabalıkların içinde yalnızlık hissetti. […………………] 
 
Üzülmüşler kedinin bu haline. […………………………] 
 
Kitabın arasında bir not bulmuş. […………………………] 
 
Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. 
 
1. Başa gelecek bir şey varsa mutlaka olur. 
2. Bilgisiz kişi toplum içerisinde saygı uyandırmaz. 
3. Bir kişiye üzüldüğü şey söylenerek üzüntüsü 
artırılmamalıdır. 
4. Liderler iyi değilse toplumlarda kötü olurlar. 
5. Bilgili görkülü kişilere çoğu zaman insanlar sataşır. 
6. İnsan ne iş yapıyorsa sıkıntısıda işine göre olur. 
 
[     ] Su testisi su yolunda kırılır. 
[     ] Meyveli ağacı taşlarlar. 
[     ] Boş çuval ayakta durmaz.  
[     ] Balık baştan kokar. 
[     ] Akacak kan damarda durmaz. 
[     ] Açık yaraya tuz ekilmez. 
 
Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. 
 
1. Aba altından deynek göstermek 
2. Başına çorap örmek 
3. Göz yummak 
4. Ağız birliği etmek 
5. Dolap çevirmek 
 
[     ] Birisini hile ile sıkıntıya sokmak. 
[     ] Yapılanı görmemezlikten gelmek. 
[     ] İnsanların arkasından gizli iş yapmak 
[     ] Bir konu hakkında aynı şeyleri söylemek. 
[     ] Üstü kapalı sözlerle korkutmak. 

SAYFA : 5 
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Aşağıdaki metne göre soruları cevaplandırınız. 
 
İnsanın içini dökmeden edemediği dakikalar olur. Bir 
dost, bu dakikalarda erişilmez bir değer kazanır. 
Oturulup saatlerce konuşulabilir onunla. Ama her şey -
hele de gizli kalmalıysa- dosta söylenemez ki… Onun için 
insanların birçoğu masanın başına geçip kalemini eline 
almadan edemez. İşte günlük dediğimiz, yazanın kendi 
kendisiyle alçak sesle konuşmasından başka bir şey 
olmayan, o günü gününe tutulmuş hatıralar, bu 
nedenden yani gizleri yazma ihtiyacından doğmuştur. 
 
Metne göre insanlar niçin bir dosta ihtiyaç duyarlar? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Metne göre insanlar niçin yazmaya ihtiyaç 
duymaktadırlar? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Yazar günlüğü nasıl tanımlamaktadır? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 
 
Metnin konusu nedir? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Metnin ana düşüncesini yazınız? 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
Güneş sisteminin en küçük üyelerinden olan kuyruklu 
yıldızlar ve asteroitler, birbirine benzeyen ancak 
birbirinden farklı özellikleri olan gök cisimleridir. 
Kuyruklu yıldızlar da asteroitler de Güneş sisteminin 
oluşumundan arta kalan maddelerden oluşur. 
Aralarındaki en büyük fark, yapılarındaki maddelerdir. 
Kuyruklu yıldızlar; büyük oranda buz, kayaç yapısındaki 
parçacıklar ve organik maddelerden oluşur. Bu nedenle 
zaman zaman kirli kartopları olarak da isimlendirilirler. 
Asteroitler ise kayaçlardan ve metallerden oluşan gök 
cisimleridir. 
 
Metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yolları: 
…………………………………..        ………………………………………… 
Metnin anlatım biçimi        : ………………………………………… 

Aşağıdaki metinleri kurgu (hayal ürünü) ve gerçek 
olarak ayırınız. 
 
Ülkenin birinde bir şehzade yaşarmış, bir vuruşta on 
kişiyi devirecek kadar güçlüymüş. Bu şehzadenin bir 
sorunu varmış. Ne yaparsa yapsın uyuyamazmış … 
 
…………………………………… 
 
Doksanlı yılların sonuydu. Üniversitede okurken bir gün 
olaylar çıktı. Herkes bir birine vuruyor kendi düşüncesi 
için mücadele ediyordu. Ama her kes bu toprakların 
çocuğuydu … 
 
……………………………………. 

 
Aşağıdaki cümlelerde (   ) yerlere uygun noktalama 
işaretlerini koyunuz. 
 
Akşama çorba (   ) salata  ve keşkek yapacağım(   ) 
 
Kitap(   )  yalnız bir adamla (   ) küçük bir çocuğun 
hikayesini mi anlatıyor(   ) 
 
Eyvah(   ) kitabımı oturduğumuz bankta unuttum(   ) 
 
Sözcükte anlam ikiye ayrılır(   ) gerçek anlam(   ) 
mecaz anlam(   ) 
 
 
Aşağıdaki cümlelerde yazımı yanlış yapılan 
sözcüklerin doğrularını altlarına yazınız. 
 
Dün herkez olanlara şaşırdı. […………………………………] 
 
Bize oniki kitap ayırın. […………………….…………….………] 
 
Yarışmada üç kişilik gurup kurmalıyız. [……..……………] 
 
Adam şöför olarak çalışıyormuş. [………………………..…] 
 
Dün ankaralı birisiyle tanıştım. [……………………..………] 
 
Sipor yaparak sağlıklı kalırsınız. [……….……………………] 
 
Topkapı sarayında onarım yapılacak. [….……………..…] 

SAYFA : 6 

null
çünkü içlerini dökmek isterler bazen ve bunun için bir dostla oturup saatlerce konuşabilirler

null
çünkü bazı şeyler gizli kalmalı bunun için gizleri yazmaya ihtiyaç duyarlar

null
yazarın kendi kendisiyle alçak sesle konuşması

null
içimizdeki şeyleri dökmemiz için bir dosta yada  yazmaya ihtiyaç duyarız

null
insanın içindekilerini dökme yolları

null
karşılaştırma

null
betimleme

null
hayal ürünü

null
gerçek ürünü

null

null
herkes

null
on iki

null
grup

null
şoför

null
biriyle

null
spor

null
Sarayı'nda



2018-2019 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI AYġE FĠTNAT ORTAOKULU 

TÜRKÇE DERSĠ 6.SINIFLAR 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMA SORULARI 

Adı Soyadı:                                                                        

Sınıf – No:                Puanı:………………………………………… 

 

Tilki ormanda gezinirken bir ağacın dalında asılı bir geyik budu görür, biraz ĢaĢırır. “Böyle kolay lokma olmaz, 

bunda bir iĢ var.”  diyerek ete dikkatlice bakar ve tuzağı anlar. But ipe bağlanmıĢtır, ip ise bir bombaya. Kurnazların Ģahı, 

biraz uzağa gidip uzanır ve beklemeye baĢlar. Çok geçmeden kurt çıkagelir, dala asılı geyik etini görüp sorar tilkiye: 

“Ne yapıyorsun burada tilki kardeĢ?” 

“Çok yorgunum kurt kardeĢ, dinleniyorum.” 

 “Daldaki eti görmedin mi? Niye yemedin?” 

 “Gördüm de oruçluyum ben, ondan yemedim.”  

“Yaaa, demek oruçlusun! Ben yiyeyim o hâlde.” diyen kurt, budun üzerine atılınca Ģiddetli bir patlamayla ortalık 

toz duman olur. Kurt, yaralı bir Ģekilde bir yana düĢerken tilki fırlayıp budu kapar ve yemeye baĢlar. Kurt inleyerek: 

(…………………………………………..…) diye sorunca tilki piĢkince cevap verir: 

“Az önce top atıldı, duymadın mı?” 

 (Aşağıdaki ilk dört soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.) 

1. Yukarıdaki yer alan metnin türü nedir? Nedeniyle birlikte yazınız.(4 p.) 

 

 

2. Yukarıdaki yer alan metnin mesajı ne olabilir yazınız.(10 p.) 

 

 

 

3.Yukarıdaki parantez içinde bırakılan boĢluğu, metnin bütünlüğünü ve anlamına uygun olacak şekilde tamamlayınız?(10 p.) 

 

 

 

4.Yukarıda yer alan metinden yapısına göre kelime çeşitlerine birer örnek vererek nedenini yazınız. (6 p.) 

Basit kelime :………………………………………………… Nedeni:…………………………………………………………………………………………………………………….. 

TüremiĢ kelime :…………………………………………………  Nedeni:……………………………………………………………………………………………………………………… 

BirleĢik kelime:………………………………………………………… Nedeni:……………………………………………………………………………………………………………………… 

Öğretmeni görev vermiĢti Ahsen‟e. Faruk Nafiz Çamlıbel‟in “Çoban ÇeĢmesi” adlı Ģiirini bulacak, ezberleyecek ve sınıfta 

gür sesle okuyacaktı. Ezberlemek, Ahsen için çocuk oyuncağıydı, sevdiği çoğu Ģiiri de ezberlemiĢti zaten. ġiir okuma sesi 

de güzeldi, akıcı ve gür okuyabiliyordu. Onu asıl düĢündüren, internette verilen bilgilerin yalan yanlıĢ olmasıydı; sitenin biri 

noktalamaya dikkat etmiyor, diğeri sözcükleri yanlıĢ veriyor, bir baĢkası yazım kurallarına özen göstermiyordu. Biraz 

düĢününce bunun da çözümünü buldu. ġiiri birkaç siteden araĢtırıp yazacak, sonra da öğretmenine inceletecekti.  

5.Ahsen’in “Çoban ÇeĢmesi” adlı şiiri öğretmenine inceletmek istemesinin nedeni nedir? Yazınız. (10 p.) 
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Adı Gülümser‟di. Bütün çiçekleri sevmesine rağmen en çok 

„gül‟ dendiğinde gülümserdi.  Güldü mü yanağında güller açar, 

ağladı mı gözlerinden yaĢ yerine güller düĢerdi. Yüzümüzü 

okĢayan elleri hep gül kokardı. Güzel davranıĢımızda bize 

güllerine baktığı gibi bakar, yanlıĢ adımımızda gül gibi 

kızarırdı. Adı Gülümser‟di. O bizim öğretmenimizdi. 

 

6- Bu parçada “Gülümser” ile ilgili olarak aşağıdakilerden 

hangisine değinilmemiştir? (5 p.) 
 

A) Ellerinin gül koktuğuna B) Gülleri çok sevdiğine 

C) Çok gül yetiĢtirdiğine  D) Öğretmen olduğuna 

Rüzgâr, dal uçlarında son Ģarkısını söyledikten sonra büyük 

bir gururla gitti. Ardından da dağı ovayı derin bir sessizlik 

kapladı. Öyle bir sessizlik ki iğne atsanız sesi devasa bir 

yankıya dönüĢürdü.  

7.Bu metindeki altı çizili cümlelerin dil ve anlatımı için; 

1- Nesnel anlatıma baĢvurulmuĢtur. 

2- KiĢileĢtirme ve abartma yapılmıĢtır. 

3- Benzetmelerden yararlanılmıĢtır. 

4- Duygusal ifadeler mevcuttur. 

yargılarından hangisi söylenebilir? (5 p.) 
 

A) 1               B) 2              C) 3               D) 4 
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O akĢam iĢimden erken çıkabilmiĢtim. ġöyle Beyoğlu‟na 

kadar bir uzanayım, dedim. Saatlerdir pis hava ile dolmuĢ 

ciğerlerimin temiz havaya kavuĢması için Haliç‟i ve 

Boğaziçi‟ni selamlayarak köprüden geçtim.  

8.Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden 

hangisi söylenebilir? (5 p.) 

 A)Anlatım 1. kiĢi ağzından yapılmıĢtır.  

 B)Benzetmeden yararlanılmıĢtır.  

C)Ġkilemelere baĢvurulmuĢtur.  

 D)Deyimlere yer verilmiĢtir. 

  

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yay ayraç içinde 

verilen anlam ilişkisi yoktur? (5 p.) 
A) Yağmur uzun süre yağmadığı için tarladaki ürünler 

kurudu. (Amaç-sonuç) 

B) Ankara'yı bilmediğinden Atakule‟yi bulmakta 

zorlanmıĢ. 

(Sebep-sonuç) 

C) Cahit Sıtkı Tarancıʼyı çok sevdiğim için onun tüm 

Ģiirlerini ezberledim. (Sebep-sonuç) 

D) Küçüklüğünden beri kurduğu hayali gerçekleĢtirmek 

için Fransa‟ya gitti. (Amaç-sonuç) 

 

10.AĢağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla 

ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (5 p.) 
 

A) BeĢer kiĢilik gruplar oluĢturup oyuna baĢladık. 

B) YarıĢmada 2‟nci olduğunu öğrenince çok sevindi. 

C) KurtuluĢ SavaĢı 1919‟da Samsun‟da baĢladı. 

D) Babaannem doksanbeĢ yaĢında vefat etti. 

 

Gençliğimde çok kitap okudum - - - - önemli olan okumak 

değil, okuduklarını uygulamakmıĢ. 

11.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden 

hangisi getirilemez? (5 p.) 
A) çünkü B) ancak C) ama   D) fakat 

 

12.AĢağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük 

mecaz anlamda kullanılmamıştır? (5 p.) 
 

A) Vicdanının sesini dinleyip doğru bir yol izledi. 

B) YaĢanan olaylar nedeniyle derin bir üzüntü duyduk. 

C) Hayriye Hanım bahçesindeki çiçeklerle dertleĢirdi. 

D) Yıllardır babasının gölgesinde yaĢıyor. 

 

13.Ġki heceli bazı sözcükler ünlüyle baĢlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer.AĢağıdaki kelimelerin 

hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlıĢı yapılmıĢtır? Kelimenin altını çizerek doğrusunu yazınız. (5 p.) 

 Çanta çok ağır olduğu için omuzuna bir ağrı saplandı.     Doğrusu:……………………………………………………………………….………. 

14.Milli kültürü korumanın önemini anlatan bir deneme yazınız. (20 p.) (OluĢturacağınız paragrafta yazım hataları 

yapmamaya ve noktalama iĢaretlerini doğru kullanmaya dikkat ediniz. Yazınız üç paragraf olmalıdır.)   
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Sayfa Düzeni ve Yazı Güzelliği (5 p.)……  Ġmla-Noktalama (5 p.)…….  BaĢlık ve Anlatım (10 p.)…… 
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