
6.SINIF 5. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık DENİZLİ Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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1. Aşağıdaki metinlerin ortak yönlerini tabloda “X” ile işaretleyiniz.

Güneş ışığı tüm parlaklığıyla kendini gösteriyordu. Öğle vakti olunca sıcaklık iyice bastırmıştı. Denize girenler birer birer 

çıkıyordu. Güneşten korunmak için şemsiye altlarına sokulmaya başladılar. Bense kumların üzerinde uzanıyordum. Bir 

yandan kitap okuyor bir yandan da bu güzel havayı sevdiğim için yazın tadını çıkarıyordum.

Sabahleyin evden çıktım. Her gün kahvaltıdan önce yürüyüş yapardım. İlerlemiş yaşıma rağmen sporu hiç bırakmadım. 

Eve dönerken ekmek almak için mahalle bakkalına uğradım. Ne yazık ki ekmek kalmamıştı. Durumu sorduğumda bir 

delikanlının sokak hayvanlarını beslediğini ve tüm ekmekleri aldığını öğrendim. Duyarlı insanların var olmasına çok 

sevindim ve simit alarak bakkaldan ayrıldım.

a) Oluş sırasıyla anlatılmıştır.
b) Bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.
c) Öznel ifadelere yer verilmiştir.
ç) Hayal unsuru ifadelere yer verilmiştir.
d) Anlatım, 1. kişi ağzından yapılmıştır.

2. a) Aşağıdaki deyim ve anlamları, anlamların numaralarını deyimlerin başlarındaki boşluklara yazarak eşleştiriniz.

(   ) Damarına basmak 1. Olmayacak şeylerden yararlanmaya çalışmak.

(   ) Kesenin ağzını açmak 2. Bıkmak, usanmak.

(   ) Yaka silkmek 3. Birini, duyarlı olduğu bir konuda kızdırmak.

(   ) Sinekten yağ çıkarmak 4. Birçok güçlüğü yenmek için çok uğraşmak.

(   ) Göbeği çatlamak

b) Bu deyimlerden istediğiniz herhangi birini anlamından hareketle cümlede kullanınız.

.......................................................................................................................................................................................

5. Bol para harcamaya başlamak.
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3. Aşağıdaki cümlelerde “çıkmak” kelimesi farklı anlamlarda kullanılmıştır.

Anlamlar ile cümleleri örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. c 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. İçeriden dışarıya gitmek a) Sularda mikrop çıktı.
2. Elde edilmek, sağlanmak b) Çocukluktan çıkıp koca adam olmuş.
3. Bir meslek veya bilim kurumunda okuyup yetişmek, mezun olmak c) Sabaha doğru konaktan çıkmış.
4. Yerinden oynamak ç) Bu konuşmadan bir netice çıkmadı.
5. Yetişecek ölçüde olmak d) Arkadaşa piyango çıkmış.
6. Bir durumdan başka bir duruma geçmek e) Atatürk 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı.
7. Bir inceleme, bir araştırma sonucu bulmak f) Lağımdan pis kokular çıkıyor.
8. Talihine veya payına düşmek, isabet etmek, vurmak g) Bu kumaştan bir palto çıkar.
9. Karaya ayak basmak ğ) Ali’nin sağ bileği çıkmış.
10. Yayılmak h) Subay çıkıp cepheye gitti.

4. Aşağıdaki parçanın konusunu ilgili boşluğa yazınız.

Ayrıkotu, bakımlı bahçelerin düşmanıdır. Önce küçücük bir parçası düşer toprağa. Güneş altında kurur ve dikkati 
çekmez olur. Toprağa değdiği yerden kök salar derinlere. Bir gün bir yerden yemyeşil fışkırır. Bahçıvan bunu görür 
ve koparıp atar. O, on yerde birden fışkırır. Bahçe, hapı yutmuştur artık. Kanser de böyle.

...................................................................................................................................................................................

5. Aşağıda verilen cümlelerdeki altı çizili kelimelerin yapılarını tabloda “X” ile işaretleyiniz.

Cümleler Basit Türemiş Birleşik
a) Pazartesi sabahı ilk işim ödevimi teslim etmek olacak.

b) Kahvaltıda birçok çeşit vardı her zamanki gibi.

c) Sınıfımızda soruların tamamına doğru cevap veren Pelin’di.

ç) Annesiyle çiçeklikte uzun süre dolaştılar.

d) Misafirler gelince çekyatta yatmak yine bana kaldı.

e) Kedisinin başından hiç ayrılmıyor durmadan başını okşuyordu.

f) Bahçedeki salıncakta sallanırken hep eskileri düşünüyordu.

g) Okulumuzda yeni laboratuvar açıldı.
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6.

Metindeki hikâye unsurlarını uygun kutucuklara yazınız.

Olay: ................................................................................................................................................................................

Kişiler: ............................................................................................................................................................................

Yer: ..................................................................................................................................................................................

Zaman: ............................................................................................................................................................................

ATEŞ PAHASI

Kanuni Sultan Süleyman bir gün maiyetiyle (emrindekiler) birlikte ava çıkar. Aniden sağanak yağışın başlaması 
üzerine karşılarına çıkan ilk eve sığınırlar. Ev sahibi ocakta ateş yakar, misafirler elbiselerini kuruturlar. Padişah 
bir ara yanındakilere: “Şu ateş bin altın eder.” der. Yağmurun iyice artması neticesinde padişah ve adamları geceyi 
orada geçirmeye karar verirler. Ev sahibi, sabah evden ayrılırken borcunu soran padişaha “Bin bir altın.” cevabını 
verir. Fiyatın şaşkınlıkla karşılanması üzerine de “Ateşin değerini siz biçtiniz, konaklamanın bedeli ise bir altındır.” 
der.

7. Aşağıdaki metinlerin konusunu yanlarındaki kutulara yazınız.

1488’de Portekizli gezgin Bartolomeu Dias (Bartolomeyu Diyas), Ümit Bur-
nu’nu keşfetti. Ümit Burnu’nun keşfiyle  Afrika’nın batısından doğusuna geçil-
miş oldu. Ardından Avrupa’dan Hindistan’a uzanan deniz yolu açıldı. Christop-
her Columbus (Kıristofır Kolombus), 1492 yılında Atlas Okyanusu’nu geçerek 
Bahama Adaları’ndan birine ulaştı ve tarihe adını “Amerika’yı keşfeden gez-
gin” olarak yazdırdı.

İlk gezginler Eski Mısırlılar, Fenikeliler ve Eski Yunanlardı. Eski  Mısırlılar Kızıl-
deniz’e yelken açtı. Fenikeliler ve Eski Yunanlar Atlas Okyanusu’nu geçmeye 
çalıştı. Yaptıkları gerçekten cesaret isteyen bir işti. Gezginler aylarca hatta 
yıllarca süren zorlu yolculuklara çıktıklarının farkındaydı.

a)

b)

8. Aşağıda verilen atasözlerinden mecaz anlamlı olanların başına “M”, gerçek anlamlı olanların başına “G” 

yazınız.

M/G Atasözü
a) Bugünkü işini yarına bırakma.
b) Üzüm üzüme baka baka kararır.
c) Ayağını yorganına göre uzat.
ç) Dost ile ye, iç, alışveriş etme.
d) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
e) Sağlık varlıktan yeğdir.
f) Damlaya damlaya göl olur.
g) Kusursuz dost arayan dostsuz kalır.
ğ) Akıl akıldan üstündür.
h) Minareyi çalan kılıfını hazırlar.



5

9.

Aşağıdaki cümlelerde geçen bağlaçları bulup altlarını çiziniz.

Bağlaç: Eş görevli kelimeleri ve kelime gruplarını, anlamca ilgili cümleleri birbirine bağlayan kelimelerdir.

a) Bu mutlu günümüzde size de kahve getireyim.
b) Kaza olmuş sandık meğer bizi karşılamaya gelmişler.
c) Bu işi pek doğru bulmuyorum ancak yine de sen bilirsin.
ç) Ayşe teyze ve Metin amca mutfakta kahvaltı hazırlıyorlardı.
d) Kırtasiyeden kitap ile kalem aldı. 
e) Herkes bedel ödedi ama hiç kimse benim kadar yıpranmadı.
f) Duygularımız ile düşüncelerimiz, paylaştığımız kadar anlaşılacak ve çoğalacak.
g) Ona roman ya da öykü yazması yönünde öneride bulundu.
ğ) Eve kadar yürüyerek geldi ve bize olayı anlattı.
h) Evle okul arasında uzun bir yol vardı.

10. Aşağıdaki cümleleri geçiş ve bağlantı ifadelerine uygun biçimde tamamlayınız.

• Sana teşekkür etmek için odana kadar geldim fakat .............................................................................................

• Akşam yemeğini kardeşimle hazırlamak istedik ne var ki .....................................................................................

• Cuma akşamı bütün ödevlerimi bitirdim üstelik .....................................................................................................

• Önceden sağlıksız beslenirdim artık ....................................................................................................................

• Her hafta sonu arkadaşlarımla ders çalışırız özellikle ...........................................................................................

• Dedesi Kübra’ya kitap okumanın öneminden bahsediyor oysa .............................................................................

• Kahve içmeyi çok severdi fakat .............................................................................................................................

• Reşat Bey yaşadıklarından sonra yaşlandığını hissediyordu halbuki ...................................................................

11. Aşağıdaki kelimeleri yapılarına göre inceleyiniz ve uygun kutucuğu “X” ile işaretleyiniz.

KELİME BASİT TÜREMİŞ BİRLEŞİK
Evde
Kahve 
Aslanağzı 
Dükkân 
Çanakkale 
Paralı
Çalgı 
Karahisar 
Silgi 
Gezegen 
Uyku
Dünya 
Hayvan 
Sandal 
Kazak
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12.
Çocuk, dışarıdan gelen gürültüyle irkildi. Hemen cama koştu. Gürültüyü duyan insanlar pencerelere, balkonlara 
çıkmıştı. Kaldırımda bir kamyon duruyordu. Lastiği patlayan kamyon bütün mahalleyi ayağa kaldırmıştı. Komşu 
evin bahçe duvarına çarparak zor da olsa durabilmiş neyse ki kimseye bir şey olmamıştı.

Soğuk bir kış gününde evime doğru yürüyordum. Parkın önünden geçerken salıncakta duran kediyi gördüm. 
Onu ürkütmemek için yavaşça yaklaştım. Kafasını kaldırıp bana baktı. Çok üşümüş, belki de çok acıkmıştı. 
Burada bırakırsam ölebilirdi. Atkımı ona doladım ve onu kucağıma alarak eve koştum.

Metinlerden hareketle aşağıda verilen ifadeleri takip edererek doğru çıkışa ulaşınız.

1. çıkışD

Y
Haber yazısından alınmıştır.

D

Y
Olayların geçtiği yerler bellidir.

D

Y
Kahramanları cansız varlıklardır.

D

Y
Bilgi vermek için yazılmıştır.

Konuları farklıdır.

Konuları aynıdır.

Gerçek yaşamda karşılaşı-
labilecek olaylar anlatılmış-
tır.

3. çıkış

5. çıkış

7. çıkış

2. çıkış

4. çıkış

6. çıkış

8. çıkış

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen “-lar / -ler” ekinin cümleye kattığı anlamları ilgili boşluklara yazınız.

a) Yarına halletmem gereken dünyalar kadar işim var.

.....................................................................................................................................................................................

b) Vali Beyler, bugünkü toplantıya katılmamış.

.....................................................................................................................................................................................

c) Yarın biz de Mehmetlere gideceğiz.

.....................................................................................................................................................................................

14. Türkçede çoğu kelime, birçok anlam bildirme niteliğine sahiptir. Aşağıda “kesmek” sözcüğünün farklı anlamları ve bu 
anlamlara uygun cümleler verilmiştir.

Anlamlar ile bu anlamlara uygun cümleleri eşleştiriniz.

a) Bu ipi makasla kesebilirsin. I. Son vermek, gidermek.
b) Polisler kimlik kontrolü yapmak için yolu kesmişlerdi. II. Dibinden ayırmak.
c) Oduncular yaşlı meşe ağacını kesmişler. III. Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayırmak, 

parçalamak, doğramak.
ç) Portakal soyarken elini kesmiş. IV. Verilecek şeyin bir bölümünü alıkoyup vermemek.
d) Doktorun verdiği ilaç baş ağrımı kesti. V. Kesici bir araçla yaralamak.
e) Alacağınız ücretin bir kısmını keseceğiz. VI.Geçişi önlemek.

a) b) c) ç) d) e)
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15. İnternetin kullanımı ile ilgili bilgilendirici iki metin yazınız. Birinci metinde internetin bilinçli kullanımı ve fayda-
larını, ikinci metinde ise internetin bilinçsiz kullanımı ve zararlarını anlatınız.

BİRİNCİ METİN                                                                            İKİNCİ METİN

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

16.

(    ) a) Dize sonlarında yer alan, aynı görevdeki ses benzerliklerine redif denir.

(    ) b) “Sıcağın sinmiş bana /  Seni severim ana” dizelerinde mısra sonlarında üç ses benzerliği vardır.

(    ) c) Dize sonlarında bulunan sözcüklerdeki üç veya daha fazla ses benzerliğine tam uyak denir.

(    ) ç) “Sensin bana kan veren / Sensin bana can veren ...” dizelerinde hem redif hem kafiye vardır.

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış  olanların başına “Y” koyunuz.
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17. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri çerçeve içinde verilen geçiş ve bağlantı ifadelerinden uygun olan-

ları ile doldurunuz.

a) Ustalıkla kalaylanmış, bakanların gözünü kamaştıran ………………………… sade görünen bakır bir kazandı          

    karşısında duran. 

b) Selim’e çok değer verdiği yadsınamazdı ……………….. son yaptığını bir çınar ağacının kökü kadar eski dostluklar      

    ………………….. kaldıramazdı. 

c) Tatil bitene kadar onlarca kitap okumuş, ................................ hiçbirinin yazarını hatırlamıyor. 

ç) Son bir umutla tiyatro bileti için gişeye gitti …….......………….. biletlerin tamamı tükenmiş. 

d) İş makineleri arılar gibi vızır vızır çalışıyordu ……………………. inşaat henüz müteahhitin planladığı kadar       

    yükselmemişti. 

e) Oyuncunun heyecandan eli ayağına dolaşmıştı, …………………… sahneye ilk defa çıkıyordu. 

ama ne yazık ki bir o kadar da lakin bile sonuçta gelgelelim

18. Karlı havaları severim. Hele bir de etrafı beyaza bürümüşse insanın içini de bir huzur kaplar. Bu huzuru doyasıya 
yaşamak için pencerenin önüne geçerim ve bu eşsiz manzarayı izlerim saatlerce. Beyaza bürünmüş çatılar, sokaklar, 
ağaçlar…

Aşağıda verilen başlıklardan bu metne en uygun olanını “X” ile işaretleyiniz.

  Kar Manzarası   

  Kar ve İnsan

  Kar Beyazı

  Karlı Sokaklar
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19. Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran “gibi, için, kadar, 
-e karşı, -e doğru vb.” kelimelere “edat” denir.
Bu bilgiden hareketle aşağıdaki cümlelerde geçen edatların altını çizip bu edatların cümlelere kattığı anlamları 
tabloya örnekteki gibi yazınız.

CÜMLELER EDAT CÜMLEYE KATTIĞI 
ANLAM

a) Hiç kimse seni benim kadar sevemez. kadar karşılaştırma

b) Trafik kurallarına uymadığı için kaza yapmış.

c) Yusuf da Sabri gibi her şeyi baştan sona bize anlattı.

ç) Az sonra servis, okula doğru hareket etti.  

d) Dayım için kimse kötü konuşmazdı.

e) Dil konusunda tek onu örnek alırım.

f) Pastaneye gelir gelmez arkadaşlar ile hasret giderdim.

g) Kilerdeki bakliyat ancak bir ay yeter.

ğ) İki arkadaş sabaha kadar çay içip sohbet ettiler.

h) İki gün önce sabaha karşı kapımız çaldı.

20. Aşağıdaki elmaların üzerindeki kelimeleri inceleyiniz. Üzerinde türemiş kelime bulunan elmalar sepete atılacaktır. 

Sepete atılacak elmaların üzerine “X” işareti koyunuz.

mavi

cadde

evim

huysuz

bitkin kelebek ağır

sizler

görgü

güzellik
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21. “Minareyi çalan kılıfını hazırlar.” sözünden başlayarak uygun ifadeleri takip ettiğimizde kaçıncı kapıya çıkarız?

22.
Kangurular bazı hayvanat bahçelerinde görebileceğimiz ama ülkemizde normal şartlarda yaşamayan ve zıp-

lamasıyla ünlü, keseli ve tüylü bir hayvandır. Anavatanı Avusturalya olup o bölgedeki farklı birkaç ülkede de 

yaşarlar. Kanguru, yerli halk olan Aborjinlerin dilinde “Seni anlamıyorum.” anlamına gelir. Kangurular doğanın 

ona sunduğu meyveleri, fındıkları ve böcekleri tüketirler. Doğadan aldıkları bu enerjiyle uzun mesafe atlayabilme 

yetenekleriyle bilinirler. Kanguruların üç önemli türü bulunur ve bunları birbirinden ayırt etmeye yarayan belirgin 

özellikleri vardır. Ömürleri yaklaşık 15 yıldır.

A) Kanguruların yaşam alanı
B) Kanguruların genel özellikleri
C) Kanguruların beslenme alışkanlıkları
D) Kanguruların yaşam süresi

Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
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23.

Ne ekersen onu biçersin.

Ne verirsen elinle o gider seninle.

Ne karanlıkta yat, ne kara düş gör.

Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.

I.

II.

III.

IV.

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

Aşağıda verilen atasözlerinden hangisi konusu bakımından diğerlerinden farklıdır?

24.

A) 1. sözcük çekim eki almıştır.
B) 2. sözcük türemiştir.
C) 3. sözcük birleşik yapılıdır.
D) 4. sözcüğün kökü isimdir.

Affan Dede’ye para saydım,

Sattı bana çocukluğumu.

Artık ne yaşım var ne adım;

Bilmiyorum kim olduğumu.

Hiçbir şey sorulmasın benden;

Haberim yok olan bitenden.

1

2

3

4

Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

25.

A) Deprem Tatbikatı
B) Depremin Etkisi
C) Deprem Korkusu
D) Deprem Gerçeği

Okuldayken depremler hakkında pek çok şey öğrendik. Japonya’da çok fazla deprem olduğunu biliyordum. 
Hatta bazen deprem tatbikatları bile yapardık. Yalnız bunlar bana hep sıkıcı gelirdi. Çünkü Kobe, çok sağlam ve 
güzel bir şehir. Hayatım boyunca hep burada yaşadım ve hiçbir deprem görmedim. Hatta deprem diye bir şeyin 
olduğuna bile inanmıyordum fakat artık inanıyorum.

Yukarıdaki metne en uygun başlık hangisidir?
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26.

A) Arkadaşlarımla pikniğe gidecektik ancak annem izin vermedi.
B) Anneannem anılarını anlatırken onları tekrar yaşıyordu.
C) Bir yıl gece gündüz demeden çalıştı fakat sınavı kazanamadı.
D) Arkadaşlarını çok severdi lakin Özge’nin yeri ayrıydı.

Düşüncelerimizi aktarırken kelimeler, kelime grupları, cümleler arasında geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanırız. 
“Ahmet koşarak eve geldi ama topunu bir türlü bulamıyordu.” cümlesindeki “ama” kelimesi gibi.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmamıştır?

27.

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

Numaralanmış cümlelerin hangisindeki edatın cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?

I. Ani bir depremin şiddetine yakalanmış gibi yerimden fırladım. Benzetme

II. Ovada seçkin süvarilerden oluşan iki bin kişi bize doğru ilerliyordu. Abartma

III. Akşama kadar bir yandan işini yaparken bir yandan türküler söyledi. Zaman

IV. Bu işe aşırı derecede sevindiği için ne söylediğini bilmiyordu. Sebep

28.

A) Kalemi çok hoşuma gitti. 
B) Topu geçen hafta aldık.
C) Defteri benim odama bırak.
D) Çöpü daha dün topladılar.

Ad soylu kelimelere eklenerek kime veya neye ait olduğunu bildiren eklere “iyelik eki” denir. Örnek: Ev-im, ev-in, ev-i, 

ev-imiz, ev-iniz, ev-leri.

Buna göre, aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi iyelik eki almıştır?
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29.

Numaralanmış atasözlerinden hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

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

I. Yuvarlanan taş yosun tutmaz. Sürekli olarak iş değiştiren bir kimse başarı kazanamaz.

II. Elden gelen öğün olmaz, o da vaktinde bulun-
maz.

Kişi yalnızca kendi kazancına güvenmeli, başkasının yardımı-
nı beklememelidir.

III. Ağacın meyvesi olunca, başını aşağı salar. Yararlı eserler veren, bilgi ve erdemle donanmış kimse alçak 
gönüllü olur.

IV. Dağ başından duman eksik olmaz. Büyük iş yapan ve iyi eserler ortaya koyanların gösterişli ta-
vırları vardır.

30.

A) Şiirlerdeki dizelerin hece sayıları eşittir.
B) Şiirler dörtlükler hâlinde yazılmıştır.
C) Ses benzerliğinden yararlanılmıştır.
D) Dize sonlarında kelime tekrarı yapılmıştır.

Hangisi yukarıda verilen şiirlerin ortak özelliğidir?

Ne zaman bir köy türküsü duysam
Şairliğimden utanırım.
Şairim,
Şiirin gerçeğini köy türkülerinde bulmuşum.
Türkülerle yunmuş, yıkanmış dilim
Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm.

O sabah erkenden koyulduk yola. 
Bir çınar seslendi: Uğurlar ola!
Açtı sinesini bize ormanlar, 
Başladı birden eşsiz sonbahar...
Altımızda yapraklardan bir halı, 
Söyledi sular en eski masalı.

31. Aşağıdakilerden hangisi bir metnin giriş cümlesi olamaz?

A) Başarılı olmak için çok çalışmalısın.
B) Okul takımında başarılı oyuncular var.
C) Söylediklerimi sen de dikkate almalısın.
D) Yörükler hayvancılıkla geçinmişlerdir. 
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33.

A) Dedemin güneş gözlüğünü bir türlü bulamadık.  
B) Gezimiz süresince susuzluktan bitkin düştük.
C) Kitaplarını kardeşleriyle her zaman paylaşırdı.   
D) Ünlü yazar çocukluk anılarını bir kitapta toplamış.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla yapım eki almış bir kelime vardır?

32.

Öğrencilerin verdiği cevaplara göre en yüksek puanı kim almıştır?

A) Canan  B) Mustafa  C) Elif   D) Ömer

Tablodaki cümlelerde geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanılmıştır. İfadelerin doğru kullanıldığı cümlelerin karşısına “D” , 
yanlış kullanıldığı cümlelerin karşısına “Y” yazılacaktır. Her doğru cevap 10 puan değerindedir.

Canan, Mustafa, Elif ve Ömer adlı öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar aşağıdaki gibidir.

CÜMLELER D / Y
Uyumaya gittiğini düşünmüştük meğer sabaha kadar ders çalışmış.

Defalarca özür dilemesine rağmen onu sonunda affetmişti.

Köye yeni gelen öğretmenin bavulu kitapla doluydu demek ki okumayı çok seviyordu.

Sınava planlı bir şekilde hazırlanmıştı nitekim sınavdan istediği puanı almıştı.

Canan Mustafa Elif Ömer
D D D D
Y D Y D
D Y D Y
D Y Y D

34.

A)

B)

C)

D)

Küçük asker, küçük asker!
Vatan senden kuvvet ister.

Vatan demek ninen demek,
Sen nineni sevmez misin?

Küçük asker, silah elde
Kahramanca ilerliyor.

Tüfek değil, vatan yarın
O omuza yüklenecek…

Şiirde dizelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi veren heceler veya aynı görevde olmayan ancak benzeşen ses-

lere “kafiye (uyak)” denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kafiyeye yer verilmiştir?
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35.

A) 1992’de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü olarak belirlenmiş olup bu karar BM’de alınmıştır.
B) Dünya çapında engelli bireylerin sayısı, çeşitli sebeplerle gün geçtikçe artmaktadır.
C) Dünya genelinde engelli bireylerin çoğunluğu, gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.
D) Engelli bireyler, sağlıklı bireylere göre aileleri tarafından daha fazla şiddete maruz kalmaktadır.

Bu görselden aşağıdaki bilgilerden hangisi çıkarılamaz?
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36.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?

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

Bu görselden hareketle,

Havacılık okuluna başladıktan sonra Atatürk tarafından soyadı değiştirilmiştir.

Askerî ve sivil havacılık okullarında eğitim almıştır.

Son uçuşunu yaptıktan sonra eğitim alanında görev yapmıştır.

Havacılık tarihi açısından özel bir konuma sahiptir.

I.

II.

III.

IV.

37.

A) Kolay - bulaşmak - düzleşmek
B) Yalın - bulaşmak - yadsımak
C) Karışık - geçmek - düzelmek
D) Kolay - geçmek - eğilmek

Altı çizili kelimelerin cümlelere kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

• Böyle basit soruları çözmeyi seviyorum.

• Kravatın boyası gömleğe çıkmış.

• Kumaş iyi ütülenince yattı.
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39.

A) Yer   B) Olay   C) Zaman  D) Kişi

Momo arkasına döndüğünde dolaplı saatlerin oluşturduğu bir koridorda gümüş gibi beyaz saçlı, ufak tefek ve yaşlı bir 
adam gördü. Adam yerde duran kaplumbağanın üzerine eğilmişti. Üstünde sırma işlemeli uzun bir ceket, dize kadar 
gelen ipekten mavi bir pantolonla dizine kadar uzayan beyaz çoraplar vardı ve üstleri kocaman altın tokalı ayakkabılar 
giymişti. Ceketinin altından göründüğü kadarıyla gömleğinin boyun ve kol ağızlarında dantel işlemeler vardı.

Metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir?

38.

A) Oyunlar bir çocuğun yaşamında ve gelişiminde çok önemli yer tutar.
B) Oyunlar ile hem eğleniriz hem de renk, biçim gibi kavramları öğreniriz.
C) Oyunlar paylaşmayı, yardımlaşmayı, beklemeyi, iş birliği yapmayı öğretir.
D) Oyunların ve oyuncakların çeşitlenmesi, yeni iş olanakları sunmuştur.

Aşağıdakilerden hangisi “Oyun Oynamanın Çocuk Gelişimindeki Önemi” başlıklı bir metin ile ilişkilendirilemez?

40.

A) İnsanların hoşuna gitmeyecek davranışlarda bulunmak
B) Delirmek veya bunalım içinde bulunmak
C) Yalan söylemek ve bunu gizlemeye çalışmak
D) İstemeden de olsa birilerinin malına zarar vermek

Hikâyede üzerinde durulan deyimin anlamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

KEÇİLERİ KAÇIRMAK

Dağda keçilerini otlatan bir çoban, öğle sıcağında, bir ağacın altında uyuyakalmış. Uyandığında keçilerin otladı-
ğı yerde bulunmadığını görmüş. Aramış, aramış, keçilerini bir türlü bulamamış. Kendi kendine, “Şimdi keçilerin 
sahibine ne söyleyeceğim? Ağa beni döve döve öldürür, koca sürü nereye kaybolur?” demiş. Çoban, sağa sola 
koştururken “Çobanlık görevimi yapamadım, keçileri kaçırdım.” diye yakınırmış. Önüne gelene, “Keçileri kaçır-
dım, şimdi ben ne yapacağım?” diye sormaya ve anlamlı anlamsız konuşmaya başlamış. Köylüler de merak edip 
keçileri aramaya başlamışlar. Bu arada suları içip serinleyen keçiler; mağaradan çıkmış, çobanın bıraktığı yerde 
otlamaya başlamışlar. Köylüler sürüyü yerinde bulunca şaşırmış ve keçileri tek tek saymışlar. Ortada bir durumun 
olmadığını gören köylüler o günden sonra, “keçileri kaçırmak” deyimini günlük hayatta çok sık olarak kullanmaya 
başlamışlar.
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CEVAP ANAHTARI

a) Oluş sırasıyla anlatılmıştır. X
b) Bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır.

c) Öznel ifadelere yer verilmiştir. X
ç) Hayal unsuru ifadelere yer verilmiştir.

d) Anlatım, 1. kişi ağzından yapılmıştır. X

a) ( 3 ) Damarına basmak
    ( 5 ) Kesenin ağzını açmak
    ( 2 ) Yaka silkmek
    ( 1 ) Sinekten yağ çıkarmak
    ( 4 ) Göbeği çatlamak

b) Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.

1. c 2. ç 3. h 4. ğ 5. g 6. b 7. a 8. d 9. e 10. f

Kanser ile ayrık otunun benzerliği 

Basit Türemiş Birleşik
a) X
b) X
c) X
ç) X
d) X
e) X
f) X
g) X

Olay: Zor koşullarda bir yere sığınmanın bedeli
Kişiler: Padişah, ev sahibi ve padişahın emrindekiler
Yer: Ev
Zaman: Geçmiş zaman

a) Ümit Burnu ve Amerika’nın keşfi
b) İlk gezginlerin seyahatleri

a) G     b) M     c) M     ç) G     d) M
e) G     f)  M     g) G     ğ) G     h) M
 
a) de 
b) meğer 
c) ancak, de 
ç) ve 
d) ile 
e) ama 
f)  ile, ve 
g) ya da 
ğ) ve
h) ile (Ev-le)

Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.

KELİME BASİT TÜREMİŞ BİRLEŞİK
Evde X
Kahve X
Aslanağzı X
Dükkân X
Çanakkale X
Paralı X
Çalgı X
Karahisar X
Silgi X
Gezegen X
Uyku X
Dünya X
Hayvan X
Sandal X
Kazak X

3. çıkış

a) Abartma anlamı katmıştır.
b) Saygı anlamı katmıştır.
c) “-gil” (Mehmetgil) anlamı katmıştır.

a) III     b) VI     c) II     ç) V     d) I     e) IV

Cevabı öğrenciye bırakılmıştır.

a) D     b) D     c) Y     ç) D

a) bir o kadar da
b) ama, bile 
c) gelgelelim 
ç) ne yazık ki 
d) lakin    
e) sonuçta

X

EDAT CÜMLEYE KATTIĞI 
ANLAM

a) kadar karşılaştırma
b) için sebep
c) gibi karşılaştırma
ç) -e doğru yön
d) için hakkında
e) tek sadece
f) ile birlikte
g) ancak en fazla
ğ) kadar zaman
h) -e karşı zaman

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.
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CEVAP ANAHTARI
20.

X X

XX

21. 1. Kapı 31. C

22. B 32. A

23. C 33. B

24. D 34. A

25. D 35. D

26. B 36. D

27. B 37. A

28. A 38. D

29. D 39. C

30. C 40. B
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