
6.SINIF 3. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık GİRESUN Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.



1. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştirerek rakamları boş bırakılan yerlere yazınız.

1. çantada keklik 2. çorbada  tuzu     
bulunmak

3. dört gözle 
beklemek

4. göz kulak olmak

5. kök söktürmek 6. ağzı kulaklarına 
varmak

7. göze girmek 8. çamur atmak

(   ) Davranış ve yetenekleriyle ilgi ve önem kazanmak
(   ) Bir iş veya görevde az da olsa emeği geçmiş olmak
(   ) Çok sevinmek
(   ) Ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan
(   ) Birini kötü bir işe karışmış göstermek, kara çalmak, iftira etmek
(   ) Çok isteyerek veya özleyerek beklemek
(   ) Uğraştırmak, güçlük çıkarmak
(   ) Gözetmek, korumak, bakmak

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi birlik ve beraberlikle ilgili değildir?

A) Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
B) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
C) Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır.
D) Yalnız taş duvar olmaz.

3. Sen okula gidince ben evi toparlayacağım. Okulda onu görünce bunu ona verirsin.
   I             II                                                  III                    IV
Bu metinde numaralanmış sözcüklerden hangisi kişi zamiri değildir?

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

4. Çoğu insan zekâya inanır, ben inanmıyorum. Bizi birbirimizden ayıran emektir. Ben çalışmaya inanıyorum.
Aşağıdakilerden hangisi bu sözle verilmek istenen mesaja uygun bir davranış değildir?

A) Ali’nin, ödevi için kütüphanede araştırma yapması
B) Ayşe’nin okuldan eve gelince kitap okuması 
C) Ahmet’in kitapta gördüğü çiçeği bulmak için kırda yürümesi
D) Nil'in, okuması gereken bir kitabın özetini internetten indirmesi

5. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili deyim cümlenin anlamına uygun kullanılmamıştır?

A) Bu kaçıncı hatası, açığını kapamaktan bıktım artık.
B) Verdiği doğru cevaplarla öğretmeninin gözüne girmişti.
C) Misafirin uzun süre kalacağını duyunca “Ateş almaya mı geldin?” dedi.
D) Çocuklarının her dediğini yapıyorlar, bir dediği iki olmuyor.
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6.

Bu metinden hareketle Aziz Sancar’la ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

A) DNA ile ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda Nobel Ödülü kazanmıştır.
B) Nobel Ödülü alan tek Türk’tür.
C) Maddi imkânsızlıklardan dolayı Amerika’ya gitmiştir.
D) Türkiye'ye gelince çeşitli yardım faaliyetlerine katılmıştır.

7. Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bir kimseyi eleştirmek amacıyla yazılmıştır?

A) Benden selâm olsun Bolu Beyi’ne 
     Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır 
     At kişnemesinden, kalkan sesinden 
     Dağlar seda verip seslenmelidir

B) Söylersin de söz içinde şaşmazsın 
     Helali haramı yersin seçmezsin 
     Nasibin kesilir de sular içmezsin 
     Akar çaylar senin olsa ne fayda

C) Gümüş bir dumanla kapandı her yer 
     Yer ve gök bu akşam yayla dumanı 
     Sürüler, çeşmeler, sarı çiçekler 
     Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı

D) Kalktı göç eyledi Avşar elleri 
     Ağır ağır giden eller bizimdir 
     Arap atlar yakın eder ırağı 
     Yüce dağdan aşan yollar bizimdir
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8. Aşağıda anlamları verilen kelimeleri metinden bulup boş bırakılan yere yazınız.

Günlerden bir gün zengin bir baba, oğlunu bir köye götürdü. Bu yolculuğun tek amacı vardı: İnsanların ne kadar zor 
şartlarda yaşadığını oğluna göstermek. Çok fakir bir ailenin çiftliğinde bir gece geçirdiler. Yolculuktan döndüklerinde 
baba oğluna sordu:
- İnsanların ne kadar fakir olabildiklerini gördün mü? 
- Evet! 
- Ne öğrendin peki? 
Oğlu yanıt verdi: 
- Şunu gördüm: Bizim evde bir köpeğimiz var, onlarınsa dört. Bizim bahçenin ortasına kadar uzanan bir havuzu-
muz var, onlarınsa sonu olmayan dereleri. Bizim bahçemizde ithal lambalar var, onlarınsa yıldızları. Bizim görüş 
alanımız ön avluya kadar, onlarsa bütün bir ufku görüyorlar.
Oğlu sözünü bitirdiğinde babası söyleyecek bir şey bulamadı. Oğlu ekledi: 
- Teşekkürler, baba! Ne kadar fakir olduğumuzu gösterdiğin için!

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin gerçek ya da mecaz anlamda mı kullanıldıklarını uygun yerlere 
işaretleyerek belirtiniz.

CÜMLE GERÇEK ANLAM MECAZ ANLAM

1. Yaz sıcağına rağmen bina serindi.
2. Son zamanlarda bana serin davranıyor.
3. Babası oğlunun arabayı izinsiz aldığını duyunca köpürdü.
4. Yeni aldığı şampuan güzel köpürüyor.
5. Kardeşinin söylediği sözler yüreğine dokundu.
6. Kendisine sessizce dokunan kardeşini azarladı.
7. Hastanın ateşi yükselmişti.
8. İbrahim Bey ateşli bir konuşma yaptı.
9. Depremde binanın duvarı yıkıldı.

10. Arkadaşına söylenen sözlere duvar oldu.

Parası veya malı çok olan, varlıklı

Tarım yapılan, hayvan yetiştirilen, çalışanlarının da oturması için evler 
bulunan geniş toprak parçası

Düz arazide gök ile yerin birleşir gibi göründüğü yer

Ülkeden ülkeye veya ülke içinde bir yerden bir yere gidiş veya geliş, gezi

Bir yapının ortasında kalan, üstü açık, duvarlarla çevrili alan

Z E N G İ N

_ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _
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10. “İnce” sözcüğünün aşağıdaki cümlelerde kullanıldığı anlamları yazınız.

Esmer, ince, uzun boylu bir delikanlıydı.

----------------------------------------
Ev iyice kirlendi, ince bir temizlik gerekiyor.

------------------------------
Okuduğu son kitap çok inceydi.

----------------------------------
İnce kum taneleri arasında yürüyordu.

-------------------------------------

11. "Sözünü yerine getirmemek" anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) çamura yatmak
B) çamura bulaşmak
C) çamura taş atmak
D) çamur sıçratmak

12. O, yalnız ağaran tan yerini görüyor 
Ben, geceyi de 
Sen, yalnız geceyi görüyorsun, 
Ben ağaran tanyerini de. 

Kişi adlarının yerini tutan sözcüklere kişi zamiri denir. 
Bu açıklamaya göre yukarıdaki şiirde kaç tane kişi zamiri kullanılmıştır?

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

13. Teknolojik ürünleri kullanırken ölçüsüz davranırsak sağlığımızı kaybederiz. 
Bu cümle ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Amaç - sonuç cümlesidir.
B) Karşılaştırma cümlesidir.
C) Örneklendirme cümlesidir.
D) Koşul cümlesidir. 

14.  Türkçede “mı / mi” soru edatı, cümleye soru anlamının yanı sıra farklı anlamlar da katmaktadır. 
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mı / mi” soru edatı cümleye zaman anlamı katmıştır?

A) Sessiz olabilir miyiz? 
B) Bu yaştaki çocuğa böyle davranılır mı?
C) Bahar geldi mi artık buralarda durmaz.
D) Güzel mi güzel bir kitap okudum.

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?

A) Dizi ağrıdığından maça çıkamadı.
B) Elektrik gelirse bilgisayarı kullanabilirsin.
C) Kitabını okursan ödevini yapabilirsin.
D) Üye olursan kütüphaneden kitap alabilirsin.
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16. Güneş saatleri, genellikle daire şeklinde bir taş ve ortada bulunan bir işaret çubuğundan oluşurdu. Taşın üzerinde 
zamanı gösteren sayılar ve simgeler yer alırdı. İşaret çubuğunun gölgesinin hangi sayı ve simgelere denk geldiğine 
bakılarak zaman belirleniyordu ancak güneş saatleri, geceleri ve havanın kapalı olduğu günlerde kullanılamıyordu. 
Metindeki altı çizili sözcüğün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde yoktur?

A) Peşinden koştu ancak yetişemedi.
B) Tohumları ancak buraya ekersek biter.
C) Kayıkla gideceklerdi ancak su çekildiği için vazgeçtiler.
D) Okul çok güzeldi ancak hava çok sıcaktı.

17. Aşağıdaki grafikte, bazı öğrencilerin bir dakikada okudukları kelime sayıları verilmiştir. 

Bu grafikten aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İkinci okumada Ali, Fatma’dan daha çok kelime okumuştur.
B) Ahmet, üçüncü okumada Ali'den fazla kelime okumuştur.
C) Ayşe ve Ahmet birinci okumada dakikada seksen kelime okumuştur.
D) Dakikada okunan kelime sayısını en fazla geliştiren öğrenci Fatma’dır.

18. Bak postacı geliyor selam veriyor, 
Herkes ona bakıyor merak ediyor.
Çok teşekkür ederim postacı sana, 
Pek sevinçli haberler getirdin bana.
Bugün yalnız bu kadar darılmayınız,
Yarın yine gelirim hoşça kalınız.
Haydi, git güle güle uğurlar olsun,
Ellerin dert görmesin kısmetle dolsun.
Bu şiirde hangi görgü kuralına değinilmemiştir?

A) Bir yere vardığımızda selam vermek
B) Bir büyüğümüz geldiğinde ayağa kalkmak
C) Bize yardım eden kişilere teşekkür etmek
D) Giden kişileri uğurlamak

19. Aşağıdaki kelimeleri yakın anlamlılarıyla eşleştiriniz.

A bitmek 1 dürüst
B hayat 2 kaçınmak
C model 3 dost
Ç doğru 4 yaşam
D çekinmek 5 göndermek
E arkadaş 6 tükenmek
F hoplamak 7 örnek
G yollamak 8 zıplamak
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20. - Niteleme sıfatları isimlerin rengini, biçimini, durumunu belirtir.
      - İşaret sıfatları isimleri işaret yoluyla belirtir.
      - Sayı sıfatları isimlerin sayısını belirtir.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde açıklaması verilen sıfat çeşitlerinden herhangi birinin örneği  yoktur?

A) Yeni aldığı kırmızı arabasını çizmişler.
B) Bazı günler dışarı hiç çıkmazdı.
C) Her gün en az on bin adım atmak gerekiyor.
D) Bu şehirde çok güzel günlerim geçti.

21.  Nerde ne zaman bu hava çalınsa 
 Hoş geldi geçmişteki güzel günler 
 Nereye gidersen git günlük tasa 
 Bırak biraz da şad olsun gönüller
 Bu dörtlüğün ana duygusu nedir?

 A) Özlem         B) Korku            C) Umut      D) Çaresizlik

22.  Bu vatan toprağın kara bağrında 
 Sıradağlar gibi duranlarındır, 
 Bir tarih boyunca onun uğrunda 
 Kendini tarihe verenlerindir.
 Bu dörtlüğün konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Memleket özlemi
B) Vatan sevgisi
C) Doğa sevgisi
D) Ölüm korkusu

23. Aşağıdakilerin hangisinde çoğul eki cümleye "yaklaşık" anlamı katmıştır?

A) O gün dünyalar benim olmuştu.
B) Otuz yaşlarında biriydi.
C) Sabahları mutlaka spor yapar.
D) Çocuklar boş vakitlerini iyi değerlendirmeli.

24. Aşağıdakilerden hangisi noktanın işlevlerinden biri değildir?

A) Cümlenin sonuna konur. 
B) Bazı kısaltmaların sonuna konur.
C) Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur.
D) Matematikte çarpma işareti yerine kullanılır.  

25. Çoğul eki (-lar/-ler) almamasına rağmen aynı türe ait birden fazla varlığı bildiren isimlere topluluk ismi denir. 
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmamıştır?

A) Askerde tim komutanıydı.
B) Ailesiyle tatile çıktı.
C) Annesine bir demet çiçek aldı.
D) Doktorunu aradı, durumunu sordu.
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26. 

 

Doğu Karadeniz’in, üzerinde insanların yaşayabildiği tek adası olan Giresun Adası, mitolojik hikâyeleri ve tarihî ka-
lıntılarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Amazon kadınlarının yaşadığını ve Herkül’ün altın postu aramak için buraya 
geldiğini anlatan mitolojik hikâyeleriyle ön plana çıkan adayı ziyaret edenler, zamanda yolculuğa çıkıyor. Bir süredir 
arkeolojik kazı çalışmaları yapılan adada ziyaretçiler; Bizans mezarları, tarihî surlar, manastır harabesi, şapel gibi 
kalıntıları görme şansı elde ediyor.

Bu metinden Giresun Adası ile ilgili,
  I.   Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir.
  II.  Tarihî yapılarıyla öne çıkmaktadır.
  III. Doğu Karadeniz'deki tek adadır.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) Yalnız I   B) Yalnız II   C) I ve III   D) II ve III

27.  Aşağıdaki metinlerin hangisinde anlatıcı diğerlerinden farklıdır?

A) Çocuk, elindeki topu havaya atıp tutuyor, kendince oyun oynuyordu.
B) Nice sonra kapı çalındı. Kitabı bırakıp kalktım. Ayaklarım uyuşmuş. Annem anahtarı mı unuttu acaba?     
C) Hastanenin bodrum katındaki küçük ve pencereleri demir parmaklıklı odada beş kişi yatıyorduk.
D) Bir başka çocuk getiriyordu gazetemi. Onun da bir başka hikâyesi vardı çocuk omuzlarında taşıdığı.   

28. Aşağıdaki metinlerden hangisinde olay birinci kişi ağzıyla anlatılmıştır?

A) Terleyen adam nihayet boynuna düşen boncuk boncuk terlerini silmek lüzumunu duydu. Cebinden küçücük 
siyah bir mendil çıkardı. 

B) İpek fabrikasının geniş cephesi ışıldadı. Kapının önünden birkaç kişi acele acele geçtiler. Ben isteksiz, nereye 
gideceği meçhul adımlarla yürürken kapıcı, arkamdan seslendi.

C) Sinağrit Baba ömründe konuşmamış, ömrü boyunca yalnız yaşamıştır. Kovuğundaki zümrüt pencereden ne 
olaylar seyretmiştir.

D) Akşama, arkadaşlarına yeni bir dost, yeni bir kafadar; ustalarına sağlam bir işçi kazandırdığına emin ve memnun 
evine döndü. Anasını kucakladıktan sonra arkadaşlarının yanına koştu.
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29. Aşağıdaki metinlerde verilen olaylar kaçıncı kişi ağzından anlatılmıştır? 
Hoca turşu satmaya karar verir. Turşuyu eşeğine yükleyerek mahallede dolaşmaya başlar. 
– Çok güzel turşularım var. Turşucu, turşucu! Hoca, “Turşucu!” diye bağırırken eşeği de durmadan anı-
rır. Eşek bir türlü Hoca’ya ağız açtırmaz. Eşeğini susturamayan Nasrettin Hoca daha fazla dayanamaz. 
– Yeter artık! Turşuyu sen mi satacaksın yoksa ben mi, der.

………………………………………………………………………………..

Gece. Saat on ikiyi on geçiyor. Taksim’de saatin altında tramvay bekliyorum. Öyle olmasa bu kadar ince 
eleyip sık dokumaya lüzum görmez, vakit gece yarısını geçmişti, derdim. Burnum yastıkta, yorganım 
ağzım hizasında, kirpi gibi büzülmüşüm, dalmak üzereyim. Bir şeyler, birtakım kuşlar tüylerini döküyor, 
bir ılık su damlıyor, içimi yıkayan bir çeşme var…

………………………………………………………………………………….

30. Uçan balon nasıl uçuyordu? Gemiler nasıl yüzüyordu suda? Ateş böceğinin ışığı biter mi? Balıklar suda nefes alır-
lar mı? Gece olunca güneş nereye gider? Aydede bizimle konuşur mu? Gökkuşağı sadece yağmurdan sonra mı 
çıkar? 
Bu sözleri söyleyen bir çocukta aşağıdaki duygulardan hangisinin öne çıktığı söylenebilir?

A) Şaşkınlık   B) Heyecan    C) Merak  D) Hayret

31. Ali arkadaşlarına proje ödevini sunmak için tahtaya çıkmış. Proje ödevini anlatırken hece ölçüsü, mısra, dörtlük, 
kafiye ve şair kavramlarından bahsetmiştir. 
Aşağıdaki metin türlerinden hangisi Ali’nin ödev konusudur?

A) Mektup    B) Hikâye    C) Şiir    D) Anı

32. Fosil yakıtlar; hidrokarbon ve yüksek oranlarda karbon içeren kömür, petrol ve doğal gaz gibi doğal enerji kaynak-
larıdır. Ölen canlı organizmaların oksijensiz ortamda milyonlarca yıl boyunca çözülmesi ile oluşur. Fosil yakıtlar 
endüstriyel alanda çok geniş bir kullanım alanı bulmaktadır. 20 ve 21. yüzyılda dünya çapında ortaya çıkan 
teknolojik gelişmelerden dolayı fosil yakıtlardan elde edilen enerjiye olan ihtiyaç artmıştır. Enerji ihtiyacının artması 
yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini bir kez daha gündeme getirmiştir.
Paragrafın konusu nedir?

A) Fosil yakıtlar
B) Endüstrinin gelişimi
C) Yenilenebilir enerji kaynakları
D) Teknolojik gelişmeler

33. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı  zamirle sağlanmamıştır?

A) Okula hanginiz erken gideceksiniz?
B) Öğretmen kimi çağırdı?
C) İnternete nasıl bağlanacaksın?
D) Kahvaltı için pazardan ne aldın?
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34. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı zamirle sağlanmıştır?

A) Sınıfta kaç öğrenci var?
B) Neden otobüs yolda kaldı?
C) Ara tatilde nereye gideceksiniz?
D) Ne zaman masal anlatacaksın?

35. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yoktur?

A) Okuduğumuz kitaplar zihnimizin fenerleridir.
B) İnternete jet hızıyla bağlanıyoruz.
C) Gönül bir denizdir, dalgası bitmez.
D) Problemlerimizi konuşarak çözeriz.

36. “Yurdumun yolları hepimize açıktır.” cümlesinde altı çizili zamirin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişi zamiri            B) İşaret zamiri             C) Belgisiz zamir            D) Soru zamiri    

37.  Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken plastik, kâğıt, pil gibi maddeler atık mad-
de olarak tanımlanır. Atıkların zararının ez aza indirilmesi ya da ekonomiye katkısı için öncelikle atık oluşumunun 
engellenmesi, eğer bu sağlanamıyorsa en aza indirilmesi amaçlanır. Daha sonra atığın yeniden kullanımı eğer bu 
da mümkün olmuyorsa önce geri dönüşüm amaçlanır. Uygulanan yöntemlerden sonra elimizde kalan atığa yapıla-
cak en son işlem atığın yok edilmesidir.
Bu metne göre atık maddelerle ilgili yapılması gereken çalışmaları öncelik sırasına göre düzenlediğimizde 
aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

   

38.  Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde zıt kavramlar bir arada verilmemiştir? 

A) Sabır acıdır, meyvesi tatlıdır.
B) Baca eğri de olsa dumanı doğru çıkar.
C) Hasta yatan ölmez, eceli yeten ölür.
D) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.

39. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde öykü biçiminde anlatım yoktur?

A) Hesabı pak olanın, yüzü ak olur.
B) Eşeği düğüne çağırmışlar, “Ya su lazımdır ya odun.” demiş.
C) Çabalama kaptan, ben gidemem.
D) Ağaca balta vurmuşlar, "Sapı bedenimden.” demiş
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40. ve 41. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Tilkinin biri, arkasına düşen avcılardan kurtulayım derken karşısına bir oduncu çıkmış, “Bir yer göster de sakla-
nayım!” diye ona yalvarmış. Oduncu, “Benim kulübeye gir, orada görmezler seni.” demiş. Az sonra avcılar gelmiş, 
oduncuya, “Buralarda bir tilki görmedin mi?” diye sormuşlar. Oduncu “Görmedim!” dermiş ama bir yandan da eliyle 
işaret edip hayvanın nereye saklandığını göstermiş. Avcılar oduncunun dediğini duymuşlar ama eline bakmamışlar. 
Tilki onların geçip gittiğini görünce saklandığı yerden çıkmış, hiçbir şey söylemeden uzaklaşmak istemiş. Oduncu 
şaşırmış ve “Sana iyilik ettim, canını kurtardım, sen bana bir teşekkür bile etmiyorsun!” diye siteme başlamış. Bunun 
üzerine tilki “Ben sana teşekkür ederdim ama dilinle elin birbirine uymadı ki!” demiş.

40. Bu metinde altı çizili kelimelerin hangi varlıkların adlarını karşıladığını bulunuz.

41. Bu metnin ana düşüncesine en uygun söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Açma sırrını dostuna, o da söyler dostuna.
B) Misafir misafiri istemez, ev sahibi ikisini de.
C) Merhametten maraz doğar.
D) Ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.

42. Deyimler kalıplaşmış sözlerdir. Bir deyimi oluşturan sözcüklerin yerine eş anlamlıları getirilemez.
Aşağıdaki cümlelerde geçen deyimlerden hangisinde bu kurala uyulmamıştır?

A) Öyle konuşma, ağzından rüzgâr alsın.
B) Onunla başa çıkabilirim, merak etme sen. 
C) Kendi gölgesinden korkan adamlarla bir yere varılmaz.
D) Üzülme, eninde sonunda yola gelecektir.

43.  Deyimler kavram ve durum bildirirken atasözleri yargı ifade ederler. Atasözleri öğüt verme, yol gösterme amacı 
taşır ancak deyimlerde böyle bir durum söz konusu değildir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi deyimdir?

A) Akşam oldu kon, sabah oldu göç.
B) Sayılı gün çabuk geçer.
C) Sağlam ayakkabı değil.
D) Çok koşan çabuk yorulur.
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44.  Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yazımı doğrudur?

A) Şarkıyı öyle içten söyledi ki göz yaşlarımı tutamadım.
B) Şarkıyı öyle içten söyledi ki gözyaşlarımı tutamadım.
C) Şarkıyı öyle içten söylediki gözyaşlarımı tutamadım. 
D) Şarkıyı öyle içden söylediki göz yaşlarımı tutamadım.

45. Aşağıda boş bırakılan yerleri cümlede “amaç-sonuç” anlamı oluşacak şekilde tamamlayın.

46. Ülkemizde Coronavirus ile mücadelede alınan önlemler Avrupa’ya göre çok ileridedir.
Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Benzetme   B) Koşul  C) Karşılaştırma  D) Örneklendirme

47. “Bu sıcakta buz gibi ayran iyi giderdi.” cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

A) Benzetme  B) Koşul  C) Karşılaştırma  D) Örneklendirme

48. Kapıda yaşlı bir adam belirdi. Üzerinde açık mavi bir takım elbise vardı. Ceketin üst cebindeki üçgen şeklinde 
kıvrılmış mendil, kravatıyla aynı renkteydi. Yer yer ağarmış saçlarını sol tarafa yatırmış, siyahlığını hâlâ koruyan 
bıyıklarını üst dudağının üzerini kapatacak şekilde bırakmış. Ayağında yıllar önce gençlerin oldukça rağbet ettiği 
ucu sivri ayakkabılar vardı. 
Bu paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleme     B) Betimleme             C) Açıklama  D) Tartışma
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49.   

Yukarıdaki afişten robot yarışmasıyla ilgili hangisi çıkarılamaz?
A) Hangi kategorilerde yapılacağı
B) Kaçıncı kez düzenlendiği
C) Nerede düzenlendiği
D) Başvuruların nereye yapılacağı
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50. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde örneklendirme yapılmıştır? 

A) Giresun Kalesi doğal güzelliği ve tarihî yapısıyla her yıl ziyaretçi akınına uğruyor.
B) Giresun’da doğa turizmi gelişmeye başlamış, özellikle Kuzalan Şelalesi ve Mavigöl, bölgeye birçok ziyaretçi 

çekmiştir.
C) Giresun’da en önemli tarım ürünü olan fındık, ilin ekonomik yapısını şekillendirmektedir.
D) Giresun Kalesi'nin güneydoğusunda yer alan Zeytinlik semti, tarihî Giresun evlerinden oluşur. 

51. Ali, arkadaşlarıyla cumartesi günü şiir dinletisi için kültür merkezine gitti.
Bu cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur?

A) Kim    B) Niçin                  C) Ne zaman   D) Nasıl

52. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük vardır? 

A) Verdiğin kalem çok güzel yazıyor.
B) Fikirleri gün gelecek aydınlatacak insanları.
C) Güneş ışınları dik açı ile geldiğinde sıcaklık artar.
D) Sosyal medya paylaşımlarımıza dikkat etmeliyiz.

53. Aşağıdaki grafikte 6/A, 6/B ve 6/C sınıflarında okunan kitapların türlerine göre sayıları verilmiştir.

Bu grafikten aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına ulaşılamaz?

A) 6. sınıflarda toplam kaç öğrenci kitap okumuştur?
B) En fazla okunan kitap türü hangisidir?
C) Verilen sınıf şubelerinde okunan toplam kitap sayısı kaçtır?
D) C şubesinde en fazla hangi kitap türü okunmuştur?

54. “Yazar-kitap”  arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde verilen kelimeler arasında yoktur?

A) Şair-şiir     
B) Marangoz-sandalye
C) Doktor-hasta
D) Ressam-tablo

55. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) Yirmi sene sonra, doğduğu topraklara döndü.
B) Bazı eski eşyalarını depoya kaldırdı.
C) İsmail, başarılı bir öğrencidir.
D) İnternete bağlı ol, bağımlı olma.
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56. “Son yıllarda bilgisayar ve internet kullanımı baş döndürücü bir hızla artmaktadır.” 
           I                       II                               III                                       IV

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi sıfat görevinde kullanılmıştır?

A)  I                            B)  II                           C) III                            D)  IV
 
57. Aşağıdaki deyimlerden hangisinin açıklaması yanlış verilmiştir?

A) Arabanın tekerine taş koymak: güçlük çıkarmak
B) Kulak kabartmak: büyük bir dikkatle dinlemek
C) İki ayağını bir pabuca sokmak: birini bir işi hemen yapması için çok sıkıştırmak
D) Ağzı açık kalmak: çok şaşırmak

58. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı vardır?

A) Oturduğu evin genişçe bir balkonu var.
B) Uzun bir aradan sonra buluştular.
C) Yaşlıca bir adam saatin kaç olduğunu sordu.
D) Bembeyaz kar tanelerini ilk kez görüyordu. 

59. Giresun'un Mesudiye köyünde bulunan “Gelin Kayası” halk arasında dolaşan efsaneler nedeniyle yerli ve yabancı 
turistlerin ilgi odağı hâline gelmiştir. 
Bu cümledeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Virüs son zamanlarda tüm dünyanın dikkatini çekti.
B) Ellerin temizliği virüsün bulaşmasının önlenmesinde çok önemli.
C) Virüsten korunmak için herkes sorumluluklarını yerine getirmeli.
D) Sıkı tedbirler alınarak virüsün verdiği zararların önüne geçilebilir.

60. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde mecazlı bir söyleyiş yoktur?

A) Araba devrilince yol gösteren çok olur.
B) Ağır ağır demeli, çabuk çabuk yemeli.
C) Horozu çok olan köyde sabah geç olur.
D) Karpuz kabuğunu görmeden denize girme.

61. Hafta sonunda Erzurum’daydık. Buz gibi suları, kartpostallık manzarası ve mis gibi havasıyla görülmeye değer bir 
yer. Ayrıca Erzurum’a gidip de cağ kebabı yememek olmazdı. Bir daha böyle bir lezzetle karşılaşır mıyım, emin 
değilim.
Bu metinde aşağıdaki duyulardan hangisi ile ilgili ayrıntıya yer verilmemiştir? 

A) Görme   B) Dokunma    C) İşitme    D) Tatma

62.  I.  Bu deneme sınavından da yüksek puan aldı.
       II.  Yüzme öğrenmek için kursa başladı.
       III. Danışırsan hedefe ulaşırsın.   

Bu cümlelerin anlam özelliği hangi seçenekte doğru verilmiştir?

I. Cümle II. Cümle III. Cümle
A) Koşul Neden-sonuç Karşılaştırma
B) Karşılaştırma Amaç-sonuç Koşul
C) Karşılaştırma Neden-sonuç Amaç-sonuç
D) Koşul Amaç-sonuç Karşılaştırma
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63. Nerede o sözlere kandığım günler? 
Her gülen yüzü dost sandığım günler; 
Acıdan kahrolup yandığım günler 
Ta canıma yetti dost bildiklerim.
Bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?

A) Kızgınlık       B) Sitem      C) Hüzün     D) Korku

64. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayı sıfatı kullanılmamıştır?

A) Birinci derse zamanında yetiştim.
B) Kardeşlerin ikide bir hissesi var.
C) Konuları birer birer paylaştırdı.
D) Her gün en az on beş bölgeyi dolaşırdı.

65. (I) Yaz ve kış mevsimlerinin arasındaki mevsim olan sonbahar; güz, hazan, bağ bozumu adlarıyla da anılır.                    
(II)  Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım; güney yarım kürede ise mart, nisan ve mayıs aylarına denk gelir.   
(III) Sonbaharda gündüzler kısalır, geceler uzar; güneş erken batar; serin, yağmurlu ve rüzgârlı günlerin sayısı artar. 
(IV) Ağaçların yaprakları sararmaya ve dökülmeye başlar, etraftaki otlar kurur.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren sonbaharın belirtileri anlatılmaya başlanmıştır?

A) I      B) II     C) III   D) IV 
 
66. Türkiye’de ağır kış koşullarına en çok Doğu Anadolu'da rastlanmaktadır. Örneğin Erzurum’da kar kalınlığı bazı 

        I         II      III
yıllarda bir metreye kadar ulaşmaktadır. Hava sıcaklığıda -35 derecelere kadar düşmektedir.
                IV
Bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) I      B) II      C) III      D) IV
  
67. Bir ismin rengi, şekli, durumu, sayısı gibi özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatların, isimlerin önüne 

gelerek oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması denir.
 Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Ben bu iş için senelerce uğraştım.
B) Askerler hangi cephede savaşacaktı?
C) Bütün bunlar ona tarifsiz acılar veriyordu.
D) Düşmanla gece dörtten beri canla başla savaştık.

68. Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. 

(   ) “Sabahki soğuktan boynu tutulmuş.’’ cümlesinde soğuktan kelimesi gerçek anlamlıdır.
(   )  “Onu görmek için buralara kadar gelmiş.’’ cümlesi sebep sonuç cümlesidir.
(   )  “İstiklal Marşı, 12 Mart 1921’de kabul edildi.’’ cümlesi öznel bir cümledir.
(   ) “Kedi yavrusu kar gibi bembeyazdı.’’ cümlesinde benzetme vardır.
(   ) “Şekeri çok yersen dişlerin çürür.’’ cümlesi koşul sonuç cümlesidir.

69.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soyut, çoğul ve özel isim örnekleri vardır?

A) Yağmurlardan sonra dağ yemyeşil oldu.
B) Alperen, kitaplarını güzelce ciltlemiş.
C) Berna’nın düşüncesini arkadaşları bilmiyordu.
D) Gülsüm Hanım'ın poşetlerini taşıdık.
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CEVAP ANAHTARI

1.  ETKİNLİK

2.  C

3.  D

4.  D

5.  C

6.  A

7.  B

8.  ETKİNLİK 

9.  ETKİNLİK

10.  ETKİNLİK

11.  A

12.  D

13.  D

14.  C

15.  A

16.  B

17.  B

18.  B

19.  ETKİNLİK

20.  B 

21.  A

22.  B

23.  B 

24.  C

25.  D

26.  C

27.  A

28.  B

29.  ETKİNLİK

30.  C

31.  C

32.  A

33.  C

34.  C

35.  D

36.  C

37.  C

38.  C

39.  A

40.  ETKİNLİK

41.  D

42.  A

43.  C

44.  B

45.  ETKİNLİK

46.  C

47.  A

48.  B

49.  D

50.  B

51.  D

52.  B

53.  A

54.  C

55.  D

56.  A

57.  B

58.  D

59.  A

60.  B

61.  C

62.  B

63.  D

64.  C

65.  C

66.  D

67.  D

68.  ETKİNLİK

69.  C

"ETKİNLİK" yazılı olan cevaplar sayfanın devamında yer almaktadır.



1.   (  7 ) davranış ve yetenekleriyle ilgi ve önem kazanmak 

      (  2 ) bir iş veya görevde az da olsa emeği geçmiş olmak 

      (  6 ) çok sevinmek 

      (  1 ) ele geçirilmesi, elde edilmesi kolay olan 

      (  8 ) birini kötü bir işe karışmış göstermek, kara çalmak, iftira etmek 

      (  3 ) çok isteyerek veya özleyerek beklemek 

      (  5 ) uğraştırmak, güçlük çıkarmak 

      (  4 ) gözetmek, korumak, bakmak 

 

8.   ÇİFTLİK, UFUK, YOLCULUK, AVLU 

 

9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Zayıf, Ayrıntılı, Kalınlığı az olan, Taneleri ufak- İri karşıtı 

 

19.  

 

 

 

 

29. Üçüncü Kişi Ağzından Anlatım, Birinci Kişi Ağızdan Anlatım  

 

 

 

 

 

 

 

CÜMLE 

 

GERÇEK 

ANLAM 
MECAZ ANLAM 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

A B C Ç D E F G 

6 4 7 1 2 3 8 5 



40. 

 

 

 

 

   

   

 

    

  

   

 

 

45.  

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68.  D, Y, Y, D, D 

 

 

 

 

ona ODUNCU 

orada KULÜBE 

seni 

onların 

bunun 

TİLKİ 

AVCILAR 

ODUNCUNUN SİTEMİ 

 Ailesine bakabilmek için  erken yaşta gurbete gitti. 

 Ödünç kitap almak  için kütüphaneye gitti. 

 Giresunspor’un maçına gitmek amacıyla  evden ayrıldı. 

              Bisiklet almak için harçlığından para biriktiriyor 

 Askerlerimiz yurdumuzu korumak adına  gözlerini bile kırpmıyor. 

 Sağlık yaşam için her gün yürüyüş yapıyor. 

              Servise yetişeyim diye  koşarak  okuldan çıktı. 

              Elektrik faturasını en aza indirmek için  gereksiz lambaları söndürüyor. 
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