
6.SINIF 4. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık SİİRT Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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1. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

2. Vatanını ve milletini çok seven Atatürk, bu uğurda canını feda etmekten kaçınmazdı. Ülkesi ve milleti için   
 girdiği savaşlarda hep ön saflarda yer alması bunun en güzel örneğidir. 
 
 Bu metne göre Atatürk’te aşağıdaki karakterlerden hangisinin baskın olduğu söylenebilir?

A) Damarına basmak (    )
Karşısındakine dokunacak veya kötü bir sonuç doğuracak  
söz söylemek.

B) Çam devirmek (    ) Çabucak sevgi duymak

C) Saman alevi gibi (    ) Yapacağından vazgeçmemek,hiçbir şeye aldırmamak, korkmamak.

D) Kanı kaynamak (    ) Birini duyarlı olduğu bir konuda kızdırmak.

E) Pabuç bırakmamak (    ) Birden parlayıp arkasından hemen yatışan.

A) Kararlı  

B) Vatansever

C) Merhametli

D) Disiplinli

3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Günlerden bir gün  Ali Dede, oğlu, gelini ve torunu sofraya oturmuş yemek yiyorlardı. Ali Dede iyice yaşlanmıştı. 
Gözleri eskisi kadar iyi görmüyor, elleri titriyor, kulakları da iyi işitmiyordu. Artık yemek yerken dahi çok zorlanıyordu. 
Bazen elleri iyi tutmadığından elindeki tabağı, kaşığı döküp sofrayı, üstünü başını kirletiyordu. Bu duruma başta 
gelini çok kızıyordu, sonra da gözü gibi bakıp büyüttüğü oğlu… Ali Dede’nin evdeki tek dayanağı iyi kalpli Selim idi. 
Selim yaşlılığın bilincindeydi, anne babasına bunun normal olduğunu, dedelerine kızmamaları gerektiğini anlatmaya 
çalışıyordu.

3. Bu paragrafın ana fikrini aşağıya yazınız.
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4. Bu parça bir hikâyenin hangi bölümünden alınmıştır?

5. Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlardan hangisi yoktur?

5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Çölde devesiyle birlikte yürümekte olan bir çöl insanı güçlükle hareket eden, susuzluktan ölmek üzere olan bir adama 
rastlamış.

Adam, Allah rızası için su istemiş. Çöl insanı devesinden inip adama suyundan vermiş. Suyu içen adam birden çöl 
insanını ittiği gibi deveye atlayıp kaçmaya başlamış. Çöl insanı arkasından bağırmış:

– Tamam deveyi çalıyorsun ama senden bir ricam var. Sakın bu olandan kimseye bahsetme.

Bu isteği anlamsız bulan hırsız şaşırmış ve nedenini sormuş. Adam:

– Eğer bu yaptığını anlatırsan bu dilden dile yayılır ve insanlar bir daha çölde yardıma muhtaç birini görünce yardım 
etmezler.

Hayatta yaptığınız iyiliklere kötülükle karşılık verilse, kıymeti bilinmese dahi siz iyilik yapmaya devam edin.

A) Şahıs B) Mekân C) Zaman D) Olay

6. Bu metni en iyi ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı.

B) İyilik et,denize at; balık bilmezse Halik bilir.

C) İyiliğe iyilik olsaydı koca öküze bıçak olmazdı.

D) İyilik eden iyilik bulur.
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7. Okul dönemi çocuğun dış dünyaya açıldığı, güvenli alan olarak kabul ettiği ev ortamından uzaklaştığı ve bireyselli- 
       ğini kazandığı ilk dönem olduğundan okula alışmak bazı çocuklar için zaman alıyor.Çocuk bu dönemde değişik  
 davranışlar sergileyerek bize bir mesaj veriyor. Bu nedenle okula adapte döneminde bazı çocukların kaygılı ve ag- 
 resif tavırlar sergilemesi ve bakım veren kişiden ayrılmak istememesi gibi durumların doğal ve geçici olduğu unutul- 
 mamalı. 

Aşağıdakilerden hangisi bu metinde geçen yabancı kelimelerin yerine kullanılacak Türkçe kelimelerden biri  
değildir?

A) İleti

B) Uyum

C) Düzen

D) Saldırgan

8. Aşağıda yazım yanlışı olmayan cümlelerin başına “D”, yanlış olan cümlelerin başına “Y” yazınız. 

(   ) Okumak bir insanı doldurur, insanlarla konuşmak hazırlar, yazmak ise olgunlaştırır. 

(   ) Kitapları seviyormusunuz, öyleyse hayatınız boyunca mutlu olacaksınız demektir.  

(   ) Okuyarak dünyamızı, tarihimizi ve kendimizi keşfederiz. 

(   ) Okumayı sevmek, hayatta ki can sıkıcı saatleri güzel saatlerle değiştirmektir. 

(   ) Mümkün olsaydı her karış toprağa, buğday eker gibi kitap ekerdim.

9. Okul temsilcimiz 23 Mayısta Çanakkale’ye bir gezi düzenleneceğini söyledi. Geziye katılmak isteyenlerin Okul  
 Müdürü Sinan Bey’in yanına giderek ailesine imzalatmak için izin belgesi alması gerektiğini de belirtti.

Bu parçadaki yazım yanlışı aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle düzeltilebilir? 

A) Ayrı yazılan “de” bitişik yazılmalı.

B) Bey kelimesi küçük harfle yazılmalı.

C) Mayıs kelimesine getirilen ek, kesme işareti ile ayrılmalı.

D) Müdür kelimesi küçük harfle yazılmalı.
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10. Afrika'da çalışan bir antropolog, bir kabilenin çocuklarına oyun oynamayı önerir ve ağacın altına koyduğu meyve- 
 lere ilk ulaşanın ödülünün o meyveleri yemek olacağını söyler. 

Onlara "Hadi, şimdi başlayın birinci olan ödülü alacak!" der.

O anda bütün çocuklar el ele tutuşur, koşup ağacın altına beraber varırlar ve hep beraber meyveleri yemeye baş-
larlar.

Antropolog neden böyle yaptıklarını sorduğunda şu yanıtı verirler; Bu ‘ubuntu’ dur. Nasıl olur da diğerleri mutsuz 
iken birimiz o ödülü yiyebilir ki?”

Desmont Tutu ubuntuyu şöyle açıklar:

Ubuntuya  inanan bir insan diğerlerine açıktır, diğerlerine olumludur, diğerleri iyi ve yetenekli olduğunda tehdit al-
tında hissetmez. Onun daha büyük bir bütünün parçası olduğunu bilmekten gelen bir özgüveni vardır ve diğerleri 
aşağılandığında, küçük düştüğünde, zulme uğradığında ya da ezildiğinde kendini de aşağılanmış hisseder."

Birlikten kuvvet doğar. Damlaya damlaya göl olur.

Dost kara günde belli olur

Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum.

 Bahçede tek gül olmaz, öbek öbek 
olduğunda bahara taş olur.

Nerede birlik, orada dirlik.

Anca beraber, kanca beraber.

Aşağıdaki sözlerden bu metinle ilgili olanları boyayınız.
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11. “İnsanların hiçbir şey öğrenecek vakitleri yok artık. Her şeyi satıcılardan hazır alıyorlar. Ama dost satan bir satıcı  
 olmadığından, insanların dostları da yok artık.”

Yukarıdaki paragrafta kullanılan geçiş ve bağlantı ifadesini tespit ederek aşağıdaki boşluğa yazınız

12. Aşağıdaki şiirlerden hangisi yaşama sevinci, doğa ve sevgi temalarından birini işlememektedir?

A)  
  Kitaplığa baktıkça insan hoş olur 
       İnsana her zaman kitap verir huzur
       Tabiatta yoktur kitaptan güzel şey
       Almalı hediye dosta kardeşe size diyorum hey!
         Para vermek saadet getirmez kitap eder insanı hanım bey.

B)  
 Mutluyuz hepimiz
    Umutluyuz biz
  Tüm kalplerde
 Laleyiz biz
   Umudumuz var yarınlara
   Lale, sümbül olmaya
   Umudumuz tükenmesin
   Kara bulutlar üzerimize çökmesin.

C)  
 Ben gelmedim kavga için
       Benim işim sevi için
     Dostun evi gönüllerdir
      Gönüller yapmaya geldim.

D)  
 Billur sesli kuşlar,
 Ağaçlar gelinliklerine bürünmüş yeşil yeşil dallar,
 Havada enfes bir yaşam kokusu,
 Ayna gibi parlar akarsular.
 Reyhan kokularıyla gelmiştir yine güzel ilkbahar.
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13. - Eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılır.

 - Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır.

 - Anlam karışıklığını gidermek için kullanılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu görevlerinin dışında  kullanılmıştır? 

A) İyice dinlendikten sonra kalktı, pencereden dışarıya baktı.

B) Genç, gazeteciye bir şeyler sormak istiyordu.

C) Bu dönem Türkçe dersinde sıfatlar, zamirler ve tamlamaları göreceğiz.

D) Doğduğu şehri -Tekirdağ’ı- çok özlüyordu.

14. İlgi çekici bir olayın ya da durumun zaman, yer ve kahraman unsurlarına yer verilerek anlatıldığı metinlere ‘’hikâye  
 edici metin’’ denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi hikâye edici metin değildir? 

A) Fare ile kedi tuzağa düşen güvercini kurtarmak istiyordu. Bunun için plan yapmaya başladılar.

B) Keloğlan öğle vakti yollara düştü. Hava sıcak olduğu için bir çeşme ararken dünyalar güzeli bir peri kızına rastladı.

C) Sevgi dünyadaki hislerin belki de en güzelidir. Sevginin olduğu yerde düşmanlık yoktur, nefret yoktur; huzur ve  
 mutluluk vardır.

D) Bugün çok mutluydu küçük çocuk. Huzurla evine gidiyordu. Çünkü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir amcaya  
 yardım etmiş ve amcanın hayır duasını almıştı.

15. Aşağıdaki durumlarla ilgili atasözlerini boş bırakılan yerlere yazınız.

1- Yusuf, kitabını evde unutan arkadaşına çok gülmüştü. Ertesi gün kendisi de kitabını unuttu.

…………………………………………………………………………………………

2- Leyla, kötü huylu arkadaşlar edindi. Bir süre sonra o da arkadaşları gibi olmaya başladı.

…………………………………………………………………………………………

3- Fidan, resim yapma dâhil birçok güzel alışkanlığını küçük yaşta kazanmıştır.

…………………………………………………………………………………………

4- Yılmaz, elinde ne kadar parası varsa ona göre alışveriş yapar; lüzumsuz harcamalar yapmaz.

…………………………………………………………………………………………

5- Mehmet; çok tertipli, düzenli biridir. Zaten yaşadığı yere bakınca nasıl biri olduğu hemen anlaşılır.

…………………………………………………………………………………………

6- Elif, gençken yaşlılara yardım etmeyi hiç sevmezdi. Yaşlanınca da yalnız kaldı, kimse ona yardım etmedi.

…………………………………………………………………………………………

7- İbrahim, gereksiz konuşmaları sevmez. Az konuşur, çok dinler.

………………………………………………………………………………………......
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16. I.   Kütükler ağacın iç kısmı zarar görmeyecek şekilde kabuğundan ayrılır.

II.  Hamur hâline gelen lifler karıştırılır, kimyasal maddeler ile hamur kütlesi artırılır.

III. İlk olarak kâğıt yapımına uygun olan ağaçlar kesilerek kütük hâline getirilir.

IV. Kütlesi artırılan hamur, pürüzsüz hâle getirilerek sıkıştırılır, kurutulur, düzleştirilir ve kullanıma hazır hâle getirilir.

V. İç kısmı kalan kütük, küçük parçalarına ayrılarak kimyasal ayrıştırıcılarda bekletilir; bu aşama sonunda ağaç lifle-       
    rini bir arada tutan madde çözünür. 

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istenirse hangisi baştan üçüncü cümle olur?

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

17. Yeliz Öğretmen öğrencilerden başlarından geçen bir olayı yazmalarını ister.

Serpil aşağıdaki yazıyı yazar:

“Geçen hafta sonu ailemle birlikte Tillo kalesine gittik. Kaleden manzarayı izlerken küçük bir çocuğun güvenli bölgenin 
dışına çıktığını gördük. Herkez panik içinde bağırmaya başladı.Bizde çok korktuk. Neyse ki çocuğa bir şey olmadı. 
Güvenlik görevlileri çocuğu ailesine teslim etti.

Öğrencilerinin yazılarını tek tek kontrol eden Yeliz Öğretmen, Serpil’in yazısında yazım yanlışlarını fark eder. 

Aşağıdakilerden hangisi Yeliz Öğretmen’in fark ettiği yazım yanlışlarından biri değildir?

A) Tillo kalesi B) bir şey C) Herkez D) Bizde

18. Pablo Picasso okulda kötü bir öğrenciymiş; en çok da matematik dersi ile başı beladaymış. Niye biliyor musunuz?  
 Çünkü bu çocuk 4 sayısını gördüğü zaman bunu bir buruna benzetiyor ve o burnun ait olduğu yüzün geri kalanını  
 çizmek için dayanılmaz bir istek duyuyormuş. Diğer çocuklara 4, tam da öğretildiği gibi görünürken bu dâhi ressam; 
 4’ü öne fırlamış bir burun olarak görmekten hiç kurtulamamış.  

Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

A) Zaman B) Mekân C) Olay D) Şahıs
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19. Meyra, mutfağa girdiğinde annesinin akşamki misafirler için yemek yetiştirmeye çalıştığını görmüş. Annesi telaşla 
 etrafta koşuşuyormuş. Bir yandan masayı hazırlamaya çalışıyor, bir yandan da tavada yanan yağa yetişmeye  
 çalışıyormuş.

Tüm bunları gören Meyra annesine aşağıdaki deyimlerden hangisini söylemiş olabilir? 

A) Kılı kırk yarmışsın.

B) Elin ayağına dolaşmış. 

C) Küplere binmişsin.

D) Yüreğin ağzına gelmiş.                      

Kurunun yanında yaş da yanar.

 Hasan Öğretmen’in öğrencisinin kullandığı atasözü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

20. Hasan Öğretmen, tahtaya yukarıdaki atasözünü yazmıştır. Bir öğrencisi söz alıp bir atasözü kullanarak bu atasö- 
 züne karşı çıkmıştır.

A)   Üzüm üzüme baka baka kararır.

B)   Büyük başın derdi büyük olur.

C)   Her koyun kendi bacağından asılır.

D)   Topalla gezen aksamak öğrenir. 

 Numaralanmış cümlelerde yanlış yazılan kelimelerin doğru yazımı hangi seçenekte verilmiştir?

21. I.  Soruları yanlış çözdüğünü farketti.

II. Karın yağmasıyla beraber herşey bembeyaz oldu.

III. Bu gün pek çok işimiz var.

           I                           II                                III

A)    yalnış                 her şey                     pek çok         

B)    fark etti               bem beyaz               pekçok

C)    fark etti               her şey                     bugün

D)    yanlış                 bem beyaz               bugün
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22. Öğretmen çocuklardan “Kötü kimse ile arkadaşlık kuran kimse ister istemez o kişiden kötü huylar edinir.”    
 anlamını içeren atasözü örneği istemiştir. Öğrenciler şu örnekleri vermiştir:

Hülya   : Üzüm üzüme baka baka kararır.

Kader   : Huylu huyundan vazgeçmez.

Zeynep : Armut dibine düşer.

Eyüp     : Körle yatan şaşı kalkar. 

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangileri doğru örnek vermişlerdir? 

A) Hülya – Kader   

B) Kader – Zeynep    

C) Zeynep – Eyüp   

D) Hülya – Eyüp

23. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz? 

A) Bir gece ansızın fırtınayla birlikte şiddetli bir yağmur bastırdı.

B) Sonra zaten çok seveceksiniz ve bırakamayacaksınız.

C) Bir zamanlar her şeyden sürekli şikâyet eden, yakınan bir kız vardı.

D) Turgut Uyar, 4 Ağustos 1927’ de Ankara’da dünyaya geldi.                     

24. Samos Kralı Polikratos, Şair Anekron’a ödül olarak dört altın verir. Şair bu dört altınla ne yapacağını düşün  
 mekten iki gece uyuyamaz.Ve sonunda altınları geri götürür ve şöyle der:

-Kralım, altınlarımız çok değerli ama uykum benim için daha da değerli!    

Bu hikâyenin başlığı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Kral ve Şair B) Uykunun Değeri C) Dört Altın D) Açgözlülük
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 Buna göre Hasan, aşağıdaki kelimelerden hangisini yazacağı metinde kullanmaz? 

Öğretmeni, Hasan’a Türkçeye giren yabancı kelimelerin oldu-
ğu bir liste verir. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulup bir 
metin içerisinde kullanmasını ister. 

• Asistan

• Center

• Ekstra

• Part-time

25.  

A) Merkez B) Fazladan C) Tam zamanlı D) Yardımcı 

26. * Yarın işlikte çalışmamız olacak.

* Karşımda duran nesnenin ne olduğunu bulamadım.

* Sorduğun soruya bir yanıtım yok.

* Sürücü birden yavaşladı.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin Türkçe karşılığı verilen cümlelerde kullanılmamıştır?

A) Atölye B) Obje C) Patent D) Şoför

27. Aşağıdaki tabloda dilimizde henüz verilmemiş yabancı kelimeler ve karşılarında Türkçeleri verilmiştir.

Doğru olanların karşılarına “D” , yanlış olanların karşılarına “Y” yazınız.

Yabancı Türkçesi Doğru (D) Yanlış (Y)

1 Doküman Belge

2 Fark Ayrım

3 Hikâye Masal

4 İhtimal Olasılık

5 İlham Esin

6 Mülakat Sohbet

7 Sene Asır

8 Temenni Dilek

9 Trend Eğilim

10 Vizyon Görüş
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Yandaki görselde 1. ve 4. kutucukta yer alan deyimler ile 2 ve 3. 
kutucukta yer alan deyimler aynı anlamı taşımaktadır.

Buna göre 2  ve 4.  kutucuklara aşağıdaki deyimlerden hangi-
leri yazılmalıdır?

ince eleyip sık dokumak
  1

Etekleri zil çalmak
  3

 2

 4

A)  Kılı kırk yarmak                             Ağzı kulaklarına varmak

B)  İpe un sermek                              Etekleri tutuşmak

C)  Etekleri tutuşmak                        İpe un sermek

D)  Ağzı kulaklarına varmak             Kılı kırk yarmak

     2.Kutucuk                                                        4.Kutucuk

28.  

1

2

3

4

5

6

Yukarıda gösterilen yuvarlak bir masanın etrafında Nusret, Abdullah, Hülya, Mehmet, Leyla ve Sevda oturmaktadır. 
Oturma düzeni ile ilgili şunlar bilinmektedir: 

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Mehmet, 2 numaralı sandalyede oturmaktadır.

B) Nusret, Hülya’nın sağında oturmaktadır.

C) Sevda, Abdullah’ın sağında oturmaktadır.

D) Abdullah, Leyla’nın solunda oturmaktadır.

● Abdullah ve Hülya karşılıklı oturmaktadır.                   

● Mehmet Hülya’nın solunda oturmaktadır.

● Leyla, 3 numaralı sandalyede oturmaktadır.

● Kızlar yan yana oturmamaktadır.

29.  

Hülya
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30.  
AYŞE        

Düzenli spor  yapan insanın sağlıklı ve huzurlu olduğu gözlem-
lenmektedir. Yılların tecrübeleriyle konuşan atalarımız “İşleyen demir pas tutmaz, 

sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.” diyerek spor yapmanın fayda-
larından bahsetmiştir.

YUSUF    

Sporu bir yaşam tarzı hâline getirerek bedenimizi mutlaka eğit-
meliyiz. Şayet huzurlu, stressiz bir yaşama sahip olmak istiyorsak beynimizi de 

yeterince çalıştırmak istiyorsak spordan asla vazgeçmemeliyiz.

SEVGİ       

Vücudumuzu daha sağlam hale getirmek, erken yaşlanmayı ön-
lemek ve daha sağlıklı yaşamak için yaptığımız tüm fiziki etkinlik veya egzersizle-

re spor adı verilir. Sporun sayılamayacak kadar çok yararı vardır.

Yukarıda Ayşe, Yusuf ve Sevgi’nin sporla ilgili söylediklerine yer verilmiştir.  

Ayşe, Yusuf ve Sevgi’nin söylediklerinden kompozisyon oluşturulmak istense giriş, gelişme, sonuç 
bölümünde aşağıdakilerden hangisi yer alır?

A)  Sevgi   Yusuf   Ayşe

B)  Yusuf   Sevgi   Ayşe

C)  Ayşe    Yusuf   Sevgi

D)  Sevgi    Ayşe   Yusuf            

Giriş SonuçGelişme
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31.  

6-A sınıfının okuduğu kitapların türünü gösteren bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Masal okuyanların oranı en fazladır.

B) Masaldan sonra en çok okunan romandır.

C) Hikâye, şiirden daha çok tercih edilmiştir.

D) Şiir, romandan daha çok tercih edilmiştir.

32. Aşağıdaki tabloda bir çiftlikte 2014-2019 yılları arası ineklerin sayısı verilmiştir.

Yıllar İnek sayısı

2014 20

2015 38

2016 36

2017 45

2018 60

2019 74

Bu tablodan,

I. Bir önceki yıla göre inek sayısındaki artış 2015 yılında 2017’den daha fazladır.

II. Bir önceki yıla göre inek sayısındaki artış en çok 2018 yılında olmuştur.

III. 2016 yılından sonra ineklerin sayısında hep artış olmuştur.

IV. Sadece tek bir yılda önceki yıla göre ineklerin sayısında düşüş olmuştur.

yorumlarından hangileri yapılamaz?

A) Yalnız II  B) Yalnız III  C) I ve II  D) III ve IV
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33. I.  “Otursam mı, oturmasam mı?” diye düşünmeye başladı.

II.  Adam ağır adımlarla kahveye girdi.

III. Bir süre sonra öyle dalmıştı ki…

IV. Yorulduğunu hissettiği için oturmaya karar verdi.

V. Yere düşürülen çay bardaklarının sesi bile dikkatini çekmedi.

Numaralanmış  ifadelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulmak istense sıralama aşağıdakilerden han-
gisi olur?

A) I-III-V-II-IV

B) I-III-IV-II-V

C) II-IV-I-V-III

D) II-I-IV-III-V

34. • Sizi çok seviyoruz- - - - çok anlayışlı ve güler yüzlüsünüz.

• Gecikmeden fırına gittim- - - - hiç ekmek kalmamıştı.

• Matematik sınavından düşük not aldım- - - - çok çalışmıştım.

• Gezi planımız iptal edilmiş- - - -ne kadar çok heveslenmiştim.

Bu cümlelerde boş bırakılan yerlerden herhangi birine aşağıdakilerden hangisi getirilemez? 

A) ama

B) bundan böyle

C) çünkü

D) oysa

35. Manastır Askeri İdadisi yıllarında Mustafa Kemal’i etkileyen olaylardan biri de 1897 Türk-Yunan savaşıdır.  
 Bu savaşta Türk ordusu savaş meydanında zafer kazanmasına rağmen- - - - 

Bu parçanın sonuna anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? 

A) düşman ordularını kolaylıkla yenmiştir.

B) daha pek çok zafer kazanmıştır.

C) barış masasında istediğini elde edememiştir.

D) hedeflediği başarıyı elde edebilmiştir.
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36.  I. Ak akçe kara gün içindir.

II. Ayağını yorganına göre uzat.

III. Bol bol yiyen bel bel bakar.

IV. İyilik et, denize at; balık bilmezse Halik bilir.

“Tutumluluk” konulu bir hikâye yazacak olan Melike, numaralanmış atasözlerinden hangisini kullanmaz? 

A) I

B) II  

C) III  

D) IV  

37. • Ağaç - - - - eğilir.

• Damlaya damlaya - - - -  olur.

• Ayağını - - - -  göre uzat.

• Ak akçe kara - - - - içindir.

• Ağacı kurt, - - - - dert bitirir.

Yukarıda verilen boşlukları atasözlerine uygun olacak şekilde doldurunuz.

38.  (I) Yapraklarını hiç dökmeyen ve 50-60 yıl verimi olan portakal ağaçları iyi  bakılırsa 100 yıldan fazla yaşayabilir. 
 (II) Portakal çiçekli bir ağaçtır ve olgunlukta yüksekliği 5 ila 15 metre arasında değişebilir. (III) Greyfurtlar da 
 tıpkı portakal gibi ağaçta yetişir. (IV) Portakal ağacı meyve haricinde, çiçekleri için süs bitkisi olarak da yetiştirilir. 

Bu metinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi metnin anlam bütünlüğünü bozmaktadır?

A) I

B) II

C) III

D) IV
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39. Kalbimde maziden bugün izler var.

Her siyah saatim bu zile erir.

Ruhumu geçmişin hicranı sarar.

Doğanlar ölür, ölen dirilir.

    

a. Verilen bu dörtlükte aşağıdaki duygulardan hangisi ağır basmaktadır? 

A) Yalnızlık

B) Sevgi

C) Özlem

D) Acı

 
 

 
b. Dörtlükte altı çizili kelimelerin zıt anlamlarını yazınız. 
 
 
 

c. Dörtlükte geçen “mazi ve hicran” kelimelerinin anlamıyla ilgili tahminleri yazınız.

40. Bilgilendirici metinler; okuru bir olay içinde yaşatmaktan çok okurun bir konudaki bilgi birikimini artırmayı, bakış  
 açısını zenginleştirmeyi amaçlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metinden alınmıştır? 

A) Gel horoz kardeş kucaklaşalım. Barış oldu hayvanlar arasında.

B) Toplar surları dövüyor, askerler akın akın şehre giriyordu.

C) Koronavirüs insanlara ve bazı hayvanlara geçebilen RNA virüsleridir.

D) Yıllar ne kadar çabuk geçiyor? Oysa dün gibi aklımda yalın ayak top koşturduğumuz sokaklar.
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41.  

I.Foyası meydana çıkmak.

II.Gözüne girmek.

III.Hapı yutmak.

IV.Saçını süpürge etmek.

V.Tabanları yağlamak

A. Kötü bir duruma düşmek.

B. Uzak bir yere yürüyerek gitmek için bütün gücünü toplayıp yola 
koyulmak, bir yerden koşarak uzaklaşmak. 

C. Kadının özveri ile çalışıp hizmet etmesi.

D. Bir olay dolayısıyla bir kimsenin kötü niteliği ortaya çıkmak.

E.Sevgi ve ilgisini kazanmak.

Yukarıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

42. Şehrimize uzun bir aradan sonra ilk kez kar yağdı. Bunu fırsat bilen yakın arkadaşım fotoğraf çektirip fotoğraflarını  
 sosyal medyada paylaştı. Daha sonra beni arayarak fotoğraflarının altına mesaj yazmamı istedi. Aramızdaki   
 konuşmaları duyan dedem “ Bu jenerasyonu anlamak mümkün değil.” diyerek tepki gösterdi.

Bu paragrafta geçen altı çizili sözcüklerin Türkçe karşılıkları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yorum – Genç

B) İleti – Nesil

C) Cevap – Nesil

D) Yorum – Çocuk

43. I.    Gelibolu ne yazık ki artık düşmek üzereydi.

II.   Bu saldırılar karşısında askerlerimiz şehit oluyordu.

III.  Gelibolu’da savaş giderek şiddetleniyordu.

IV.  Düşman, tüm hatlara aynı anda saldırıyordu.

Yukarıda karışık olarak verilmiş cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturmak istendiğinde hangisi baştan 
ikinci cümle olur? 

A) I B) II C) III D) IV
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44. Ömer, Macide’yi ilk defa gemide görmüştü. Görür görmez sanki onu daha önce tanıyormuş hissine kapıldı - - - -  
 bir türlü Macide’yi nereden hatırladığını çıkaramıyordu.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez? 

A) çünkü

B) fakat

C) ama

D) lakin

45. I.  “Çocuklar zaten inecektim.”

II.  Nasrettin Hoca, eşeğini koştururken düşer.

III. Onu gören çocuklar hocayı alaya alıp eşekten düştü derler.

IV. Nasrettin Hoca hiçbir şey olmamış gibi çocuklara şöyle der:

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda hangisi baştan ikinci cümle olur?

 

A) I

B) II

C) III

D) IV

46. (I) Öğretmenimiz bizi pikniğe götürmek için söz vermişti. (II) Hafta sonu geldiğinde sınıfça okulun biraz ilerisindeki  
 yeşillik alana gittik. (III) Beklemediğimiz bir anda bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı. (IV) Öğleden sonra hava  
 aniden karardı. (V) Hepimiz ıslandık, hemen toparlanıp eve doğru yürüdük.

Yukarıdaki paragrafta anlam bütünlüğü sağlamak için hangi iki cümle yer değiştirmelidir? 

A) I ve II

B) II ve IV

C) III ve IV

D) III ve V
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47. Aşağıdaki cümlelerde geçen yabancı kelimeleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

A)  İşyeri için yeni bir faks makinesi aldım. (    ) özçekim

B)  Bu işi dört seansta bitirebiliriz. (    ) oturum

C)  Yeni jenerasyon şiir okumayı maalesef sevmiyor. (    ) uyum

D)  Okula yeni geldiği için adaptasyon sorunu yaşıyor. (    ) belgegeçer

E)  Öğretmenimizle teneffüste selfie çektik. (    ) nesil

48. Okul bahçesinde bazı arkadaşlarımın takılıp düşmesine sebep olan büyükçe bir taş vardı. Daha önce kaldırmayı 
 denesem de başaramamıştım. Yine bugün Semih’in takılıp düşmesiyle kararımı verdim. Bu taşı oradan kaldıracak 
 tım. Fikrimi  arkadaşlarımla paylaştıktan sonra Yağmur, taşı beraber kaldırabileceğimizi söyledi. Dört arkadaş taşın  
 bir köşesinden tutup kaldırdık.

Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılan duruma uygun bir atasözüdür? 

A) İşleyen demir ışıldar.

B) El elden üstündür.

C) Bir el bir eli, iki el bir yüzü yıkar.

D) İki karpuz bir koltuğa sığmaz.

49. Aşağıdaki tabloda yer alan atasözlerinden hangisinin anlamı yanlıştır?

Atasözü Anlamı

A) Haddini bilmeyene bildiriler. Hedefleri, aynı olanların yoları aynı noktada kesişir.

B) Edebi edepsizden öğren. Edepsizin yaptığı işlerin yanlışlığından ders çıkarılarak edep öğrenilir.

C) Mal canın yongasıdır. İnsan, malına gelen zarardan canına gelmişçesine acı duyar.

D) Gülü seven dikenine katlanır. İnsan, sevdiği kimse veya sevdiği iş yüzünden gelecek sıkıntılara 
 katlanır.
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50.  

Bu metinden hareketle aşağıdaki durumların hangisinde yanlış davranılmıştır?

A) Ahmet, deprem bitene kadar başını ellerinin arasına alarak masanın yanına çömelmiştir.

B) Ayşe, panik yapmadan salonda bulunan televizyon ünitesinden uzak bir yere geçmiştir.

C) Orhan, deprem esnasında yıkılan alandan kurtulmak için koşarak merdivenlere yönelmiştir.

D) İnci, sarsıntı sonrası evdeki tüm vanaları kapatıp acil durumlar dışında telefonu kullanmamıştır.
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51.  

Bu bilgilendirici grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Türkiye’nin en fazla balık ihracatı yaptığı ülke Hollanda’dır.

B) Ürün çeşidine göre en fazla ihraç edilen balık levrek olmuştur.

C) Türkiye’nin su ürünleri ihracatı 2019’da bir önceki yıla göre %7 artmıştır.

D) Türkiye’de en fazla balık ihracatı Ege Bölgesi’nden yapılmıştır. 
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52. Bir okulda yapılan seviye tespit sınavında, sınava giren bazı öğrencilerin aldığı puanlara dair bilgiler aşağıda verilmiştir.

• Ahmet, Zeynep’ten daha çok puan almıştır.

• Zeynep, en düşük puanı almıştır.

• Kemal, Ruken’den az; Ahmet’ten yüksek puan almıştır.

Bu bilgilerden hareketle oluşturulacak puan sıralaması aşağıdaki grafiklerden hangisiyle gösterilebilir?

0
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1. Yeni saatimi kırdığımı öğrenen babam - - - -

2. Okula başladığı ilk gün Elif’in sevincinden - - - -

3. Aynı şeyi onlara defalarca anlata anlata - - - -

4. Yolda giderken kardeşine - - - -

5. Bugün hiçbir şey yiyemedim, bu nedenle - - - -

a. Karnı zil çalmak

 b. Göz kulak olmak

 c. Etekleri zil çalmak

 d. Dilinde tüy bitmek

 e. Küplere binmek

-Öz geçmiş

 -Çözümleme

 -Sürüm

 -Herkesçe tanınan

53.  

54.  

Yukarıda eksik bırakılan cümleleri tabloda verilen uygun deyimlerle tamamlayınız.

CV
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Yukarıdaki yabancı dilerden alınan sözcüklerden hangisinin anlamı yanındaki tabloda verilmemiştir?

A) B) C) D)
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onpopüler
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analiz
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55.  *  Atı alan - - - - geçti.

 *  - - - - sakınırdı. 

 *  Küçük - - - - yuttu.

 *  Geceyi - - - - kattı.

 *  Dilinin - - - - geldi.

 *  - - - -çıkacak bir olay değildi.

U D D İ L İ N İ O
C A K I L D A N S
U T G Ü N D Ü Z E
N G Ö Z Ü N D E N
A Ü S K Ü D A R I

Yukarıdaki cümlelerde bulunan deyimlerde verilmeyen sözcükler tablodan bulunduğunda boşta kalan harf-
ler aşağıdaki sözcüklerden hangisini oluşturmaktadır?

A) AKIL B) CİNGÖZ C) DENİZ D) DOST
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ar

5
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Sayfa Sayısı

Yandaki grafikte Esra’nın bir haftada günlere 
göre kaç sayfa kitap okuduğu gösterilmiştir.

56.  

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Esra en fazla perşembe günü kitap okumuştur.

B) Esra’nın en az kitap okuduğu gün cumartesidir.

C) Esra, çarşamba günü, cuma gününden daha çok kitap okumuştur.

D) Esra’nın pazartesi ve pazar günleri okuduğu sayfa sayısı eşittir.
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57.  

58.  

Bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Barış, Ali’den daha düşük not almıştır.

B) Deniz ve Elif aynı notu almıştır.

C) Elif, Barış’tan daha yüksek not almıştır.

D) En yüksek notu Can almıştır.

0
Ali Barış Can Deniz Elif

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Not

Yandaki grafikte öğrencilerin Türkçe dersinde aldığı 
notlar gösterilmiştir.

Fatma İrem
Pazartesi 50 sayfa 45 sayfa

Salı 60 sayfa 60 sayfa
Çarşamba 65 sayfa 55 sayfa
Perşembe 45 sayfa 30 sayfa

Cuma 60 sayfa 50 sayfa
Cumartesi 75 sayfa 70 sayfa

Pazar 75 sayfa 75 sayfa

Yukarıdaki tabloda Fatma ve İrem adlı öğrencilerin bir haftada okudukları kitapların sayfa sayıları verilmiştir.
Bu tablodan hareketle aşağıdaki cümlelerde verilen bilgi doğru ise yanına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

1 Fatma, cumartesi ve pazar günleri eşit miktarda okumuştur.
2 Fatma, perşembe günü İrem’den daha az okumuştur.
3 İrem ile Fatma, salı günü eşit miktarda okumuştur.
4 İrem, pazartesi günü en az sayfa kitap okumuştur.
5 İrem, en çok pazar günü kitap okumuştur.
6 İrem, cuma günü Fatma’dan daha çok okumuştur.
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59. Eş görevli sözcük ve sözlerin arasına konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu işleviyle kullanılmıştır? 

A) Akşam, yine akşam, yine akşam.

B) Uzun boylu, kadına yol verdi.

C) Kızıl, uzun, kıvırcık saçlı bir kızdı.

D) Geldik, gördük, gidiyoruz.

Hasan hep suskundu. Haftalarca hiç konuşmadı. Bir 
gün yoldan geçmekte olan bir eskiciyi çağırdı. Evin 
avlusunda sırtında çuval kaplı bir yayvan torba, elin-
de ufacık bir iskemle ve uzun bir demir parçasıyla da-
ğınık kıyafetli eskici ile konuşmaya başladı. 

11 Mart 1884 tarihinde Balıkesir’in Gönen ilçesinde 
doğan Ömer Seyfettin, Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ve 
Fatma Hanım’ın ikisi küçük yaşlarda ölen 4 çocuğun-
dan biridir.

Sultan Ahmet Camisi’ne ailece gitmiştik. Aslında çoğu 
kişinin bildiği Sultan Ahmet Camisi’ni yaptıran I.Ah-
met’tir. 1616 tarihinde bitmiştir. Cami ilk altı minare-
li cami özelliğine sahiptir. Mimari Sedefkar Mehmet 
Ağa’dır. 

Köy, kasaba, şehir demeden gezip dolaşan kukla 
oynatarak insanları eğlendiren bir kuklacı varmış. 
Kuklacı oyun bittiğinde şapkasını uzatır, seyircilerden 
para toplarmış ama para veren az kalmış. Kukla oy-
natırken devleşen kuklacının neşeli hâli oyun bitince 
üzgün bir hâl alır, başı önünde seyir meydanından 
ayrılırmış. 

60.  

Yukarıdaki kutucuklarda bilgilendirici ve olay metinler birlikte verilmiştir. Bilgilendirici metinler çıkarıldığında 
ortaya çıkan şekil aşağıdakilerden hangisi olur?

A)

C)

B)

D)
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CEVAP ANAHTARI

1. A-D-E-B-C
2. B
3. Yaşlılığın getirdiği zorluklara karşı empati kurulması gerektiği
4. Giriş
5. C
6. A
7. C
8. D-Y-D-Y-D
9. C
10. Birlikten kuvvet doğar.

Nerede birlik orada dirlik.
Bahçede tek gül olmaz, öbek öbek olduğunda bahara taç olur.
Anca beraber kanca beraber

11. Metinde kullanılan geçiş ve bağlantı ifadesi ama sözcüğüdür.

12. A
13. D
14. C

15. Gülme komşuna gelir başına.
Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
Ağaç, yaşken eğilir.
Ayağını yorganına göre uzat.
Aslan yattığı yerden belli olur.
Ne ekersen onu biçersin.
Söz gümüşse sükût altındır.

16 D
17 B
18 A
19 B
20 C
21 C
22 D
23 B
24 D
25 C 
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CEVAP ANAHTARI

26. C
27. D-D-Y-D-D-Y-Y-D-D-D
28. D
29. C
30. D
31. B
32. A
33. D
34. B
35. C
36. D
37. yaşken-göl-yorganına-gün-insanı
38. C
39. a. A

b. siyah-beyaz, geçmiş-gelecek, ölür-dirilir
c. mazi: geçmiş zaman, hicran: Bir kimseden veya bir yerden ayrıl-
ma, ayrılık.

40. C
41. I-D, II-E, III-A, IV-C, V-B
42. B
43. D
44. A
45. C
46. C
47. E-B-D-A-C
48. C
49. A
50. C
51. D
52. B
53. 1-e, 2-c, 3-d, 4-b, 5-a
54. A
55. D
56. C
57. B
58. D-Y-D-Y-D-Y
59. C
60. C
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