BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
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Bu cihazın çalışma prensibi şu şekildedir:
• Tuşlara basılınca ekranda harfler çıkmaktadır.
• Hangi harf yazılmak istenirse o harfin yer aldığı tuşa, harfin tuştaki sırası kadar basılmalıdır.
• Boşluk, “( )” şeklinde gösterilmiştir.
Bu bilgilere göre “ÇOK HOŞ” sözünün yazımı için aşağıdaki tuşlamalardan hangisi yapılmalıdır?
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5. Tema
2.

• Sahiplik hakkını başkasına vermek
• Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
• Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak
“Bırakmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biri ile kullanılmamıştır?
A) Saçlarını omzuna bırakmıştı.
B) Gömlek yetmiş lira ama sana altmışa bırakayım.
C) Mermer masaya küçük bir kitap bıraktı.
D) Bizim komşu tüm birikimini Kızılay’a bırakmış.

3. Ben yazılarımda zaman zaman mizahi bir dil kullanıyorum çünkü mizah, bir sorunun anlatımında yazara harika imkânlar
sunuyor. Gelgelelim hiç mizahi unsur barındırmayan yazılarım da az değildir. Anlayacağınız, her şeyde olduğu gibi mizah yaparken de kabak tadı vermemeye çalışıyorum.
Bu parçadaki deyimin cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Hevesini kıracak hiçbir etkiye aldırış etmemelisin.
B) Olmayacak bir iş uğruna boşu boşuna uğraştın.
C) Başından sonuna kadar tatsız tuzsuz bir sohbetti.
D) Tepeden bakan tavrı herkesi bıktırmaya başlamıştı.

4. Sabun üretiminde iki yöntem vardır: Sıcak yöntemde, yağ ile küllü su uzun süre kaynatılır ve istenmeyen maddeler
yüzeye çıktıkça toplanır. Bu işlem sabun tamamen arındırılıncaya kadar sürdürülür. İşlem bitiminde sıcak sıvı sabun,
kalıplara dökülür ve katılaşması için dinlenmeye bırakılır. Soğuk yöntemde ise küllü suya, eritilmiş yağ eklenir ancak bu
karışım kaynatılmaz. Karışım belirli bir kıvama gelinceye kadar karıştırılır ve ardından kalıplara dökülerek bir süre beklenir. Daha sonra sabun, kalıplardan çıkarılır ve kuruması için birkaç hafta bekletilir. Soğuk yöntemle üretilen sabunlarda
arındırma yapılamadığından bu sabunlar kişisel temizlik için tercih edilmez.
Bu metne göre üzerinde “Küllü suya, eritilmiş yağ eklenerek üretilmiştir.” yazan bir sabunla ilgili aşağıdakilerden
hangisi söylenebilir?
A) Soğuk yöntemle üretilmiştir; küllü su, yağ ile uzun süre kaynatılmıştır.
B) Sıcak yöntemle üretilmiştir, yağ ve küllü su uzun süre kaynatılmıştır.
C) Soğuk yöntemle üretilmiştir, kaynatılmadan kalıplara dökülmüştür.
D) Sıcak yöntemle üretilmiştir, kişisel temizlik için uygundur.
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5. Bir mimarlık firması yaban arıları için ahşaptan, altıgen şeklinde bölmeleri olan bir ev tasarlamış. (I) Altıgen bölmeler tuğla, ağaç kabuğu, dal, ot gibi farklı malzemelerle doldurulmuş. (II) Böylece arıların, içine yuva yapabileceği alanlar oluşturulmuş. (III) Ortasına insanların oturabileceği bir bölüm yapılmış. (IV) Burada oturan insanlar yaban arılarını rahatça
gözlemleyebiliyor.
Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinden sonra “Bu evin bir özelliği daha var:” cümlesi getirilirse metnin
anlam bütünlüğü sağlanmış olur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

6. Balinaların birbirleriyle iletişim kurmak için düzenli sesler çıkardığı, başka bir deyişle şarkı söylediği biliniyordu. Bir grup
araştırmacı, Kermadec Adaları yakınlarından geçen elli iki balinanın sesini kaydederek bu konuda bir araştırma yaptı.
Sesleri inceleyen araştırmacılar üç farklı şarkı türü buldu. Bu şarkıların üçü de dünyanın farklı bölgelerinde bulunan balinalar tarafından söyleniyordu. Böylece bu balinaların, söyledikleri şarkılara göre hangi bölgeden geldiklerinin belirlenebileceği doğrulanmış oldu.
Bu haber metnine getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Meğer Balinalar Bu Yüzden Şarkı Söylüyormuş
B) Balinaların Okyanus Yol Haritaları Nihayet Tespit Edildi
C) Balinaların Üç Farklı Şarkıyla İletişim Kurduğunu Biliyor muydunuz?
D) Balinaların Şarkıları Geldikleri Bölgeler Hakkında Bilgi Veriyor

7. Dost dediğin üzüldüğünde sana moral vermeli, güzel haberler aldığında seninle sevinmeli ve ağladığında seninle ağlamalı.
Aşağıdaki dizelerden hangisi tema bakımından bu cümle ile örtüşmektedir?
A) Sevmekten geri kalma
Yapan ol, yıkan olma
Sevene diken olma
Gülü incitme gönül
B) Dost dost diye nicesine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Beyhude dolandım boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır
C) Dostları olmalı insanın
Aynen gemilerin limanları gibi
Zaman zaman uğradığın
Yükünü boşalttığın
D) Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni
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8. Şiirlerini yalnızca kurşun kalemle yazabilen bir şairdi. Ailesi ve arkadaşları ona dolma kalem, tükenmez kalem, daktilo,
dizüstü bilgisayar getiriyorlardı hediye diye ama o, hepsinden uzak duruyordu. “- - - -” diyordu bir arkadaşı. Onun bu takıntısından vazgeçmeyeceğine herkes emindi.
Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre,
I. İyi niyetle alınmış her hediye onda ilham uyandırır.
II. Ona alınabilecek en iyi hediye kalem açacağı olmalı.
III. Şair duyarlılığı onu kırılgan biri hâline getirdi.
cümlelerinden hangileri getirilebilir?
A) Yalnız I.

9.

B) Yalnız II.

C) I. ve III.

D) II ve III.

I. kızılötesi ışın yayarak
II. biri olan Sagittarius A
III. geçtiğimiz günlerde normalden 75 kat daha fazla
IV. galaksimizdeki kara deliklerden
V. dikkatleri üzerine çekti.
Numaralanmış ifadelerle anlamlı bir cümle oluşturulduğunda aşağıdakilerden hangisi baştan dördüncü olur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

10. Günümüzde çocuklar oyuncaklardan çok, telefon ve tablet gibi akıllı cihazlarla oynuyor. Bu durumun, çocukları nasıl
etkilediği ile ilgili bir araştırma yapıldı. 9-10 yaş grubu 11 bin çocuğun 5 yıl boyunca izlendiği bu araştırmayla çocukların
ekran başında geçirdikleri sürenin, duygusal gelişimlerine ve beyinlerinin fiziksel yapısına olan etkileri ortaya çıkarıldı.
Çalışmanın ilk aşamasında 4.500 çocuğun beyin filmi çekildi. Ekran başında günde yedi saatten fazla vakit geçiren
çocukların beyinlerinin en dış katmanının erken incelmeye başladığı tespit edildi. Bunun ne anlama geldiği konusunda
şimdilik bir yargıya varmak mümkün değil. Öte yandan ekran başında günde iki saatten fazla vakit geçiren çocukların
düşünce ve dil testlerinde daha düşük puanlar aldığı görüldü.
Bu metinde sözü edilen araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dijital aygıtların çocuklar için zararlı olduğunu ispatlamak
B) Oyuncakların akıllı cihazlardan yararlı olduğunu göstermek
C) Akıllı cihazların çocuklar üzerindeki etkisini belirlemek
D) Çocuklarda zihin ve dil gelişiminin önemini ortaya koymak
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11. Pek çok ülkede farklı yaş gruplarına uygun ulusal ve uluslararası oryantiring (yön bulma) yarışmaları düzenlenir.
Oryantiringde yarışmacılar müsabakaya birkaç dakika arayla başlar. Bu sayede yarışmacıların birbirlerini takip ederek
yönlerini bulmaları önlenir. Müsabaka başlayana kadar hiç kimse yarışacağı alanın haritasını görmez, hedeflerin nerelerde olduğunu bilmez. Yarışmacılara, müsabakaya başlamadan hemen önce oryantiring haritası ve kontrol noktalarında
okutacakları elektronik kartlar verilir. Yarışmacılar kontrol noktasına ulaştıklarını turuncu-beyaz ya da kırmızı-beyaz renkli,
üçgen biçimindeki işaret bayrağından anlarlar. Kendilerine verilen kartları kontrol noktasında okuturlar.
Bu metinde oryantiringle ilgili,
I. Tarihî gelişim
II. Kullanılan araç gereçler
III. Kazanma şartları
bilgilerinden hangilerine değinilmiştir?
A) Yalnız I.

B) Yalnız II.

C) I ve III.

D) II ve III.

12.

KURULDUĞUMUZ
GÜNDEN BUGÜNE
YAŞANABİLİR BİR GELECEK İÇİN
BİRLİKTE ÇALIŞTIĞIMIZ TÜM
GÖNÜLLÜLERİMİZE VE
DESTEKÇİLERİMİZE
TEŞEKKÜR EDERİZ.

II

I

III

Bu afişte numaralanmış yerlere getirilmesi gereken cümleler aşağıdakilerin hangisinde doğru gösterilmiştir?
Birçok Ağaçlandırma Projesi
Üretildi.

3 Milyondan Fazla Çocuğa
Doğa ile
İlgili Eğitim Verildi.

800 Bin Kişinin Desteği ile
Pek Çok Bölgeye Fidan
Dikildi.

A)

II

I

III

B)

II

III

I

C)

III

I

II

D)

III

II

I
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13. 2-10 Kasım’da gerçekleşen 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” temasıyla yola
çıkıyor.
Bu cümle aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin birleştirilmesiyle oluşturulmuştur?
A) • 38’inci Uluslararası Kitap Fuarı 2-10 Kasım’da gerçekleşti.
• Fuar bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” temasıyla başlıyor.
B) • 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı 2-10 Kasım’da gerçekleşti.
• Fuar bu yıl da “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” temasıyla başlıyor.
C) • 2-10 Kasım’da Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı gerçekleşti.
• Fuar bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” temasıyla başlıyor.
D) • 2-10 Kasım’da 38’inci Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı gerçekleşti.
• Fuar bu yıl “Edebiyatımızda 50 Kuşağı” temasıyla başlıyor.

14. İyimserlik ve olumlu tutum, birbirine yakın kavramlar gibi görünse de çok temel bir farklılık içerir. İyimserlik, işler zorlaştığı zamanlarda bile kişide olumlu duyguların hâkim olması ve kişinin, içinde bulunduğu zorluğu er geç aşacağına inanmasıdır. Olumlu tutum ise gelecekten çok, şimdiye ve geçmişe odaklanmaktır.
Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A) Benzetme - Karşılaştırma
B) Tanık gösterme - Örnekleme
C) Örnekleme - Tanımlama
D) Karşılaştırma - Tanımlama

15. • Olay, kişi, zaman ve yer unsurları kullanılmıştır.
• Anlatım, birinci kişi ağzından yapılmıştır.
Aşağıdaki metinlerin hangisinde bu özelliklerin tümü yer almaktadır?
A) Emekli ikramiyesini aldığım gün yıllardır hayalini kurduğum tatile çıkmaya karar verdim. Artık istediğim gibi gezebilirdim. Pasaport ve vize işlemlerini önceden halletmiştim. Doğu ülkelerini merak ediyordum. Azerbaycan’dan başlayıp
Japonya’ya kadar gitmeyi planlıyordum.
B) Sabahın erken saatleriydi. Otların üzerindeki çiğ damlaları dizlerimizi ıslatırken dedemle ben yaylaya doğru yola çıktık.
İnek ve koyunların sesleri arasında şarkı söyleyerek yürüyorduk. Serin hava, ciğerlerime dolarken aniden bir sis bulutu
yolumuzu kesti.
C) Otobüs, virajları dönerken sanki yola zar zor sığıyordu. Hele bir de karşıdan büyük bir araç gelirse durup yol vermek
gerekiyordu. Bu şekilde süren zorlu bir yolculuğun ardından görev yerime ulaştım.
D) Sıradan bir Beyoğlu akşamında kalabalıklar cadde boyunca yürüyordu. Meydan; seyyar tezgâhlarda nohut, pilav,
simit, midye, kokoreç satanlarla doluydu. Turistler tezgâhların yanına merakla gelip bu lezzetleri denemek için sanki
yarış içindeydi.
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16. (I) Anneler, çocuklarına sütleri ve sevgileri kadar güzel, onlar kadar besleyici bir şey daha verirler: dil. (II) Analardan öğrenildiği için bir insanın kendi diline “ana dili” denir. (III) Biz, daha sonra istersek başka dilleri de öğrenebiliriz ama onlar
hiçbir zaman ana dilimizin yerini tutmaz. (IV) Ana dil bizi ailemize, akrabalarımıza, milletimize, tarihimize bağlar.
Bu metinde numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) I. cümlede karşılaştırma yapılmıştır.
B) II. cümlede tanıma yer verilmiştir.
C) III. cümlede neden-sonuç ilişkisi kurulmuştur.
D) IV. cümlede mecazlı bir anlatım söz konusudur.

17. Redif; yazılışı, okunuşu, anlamı ve görevi aynı olan eklerin, kelime ve kelime gruplarının dize sonlarında tekrar edilmesi
ile oluşur.
Buna göre,
I.

Tam otların sarardığı zamanlar
Yere yüzükoyun uzanıyorum
Toprakta bir telaş, bir telaş
Karıncalar öteden beri dostum

II. Kirazın derisinin altında kiraz
Narın içinde nar
Benim yüreğimde boylu boyunca
Memleketim var
III. Nerde ne zaman bu hava çalınsa
Hoş geldi geçmişteki güzel günler
Nereye gidersen git günlük tasa
Bırak biraz da şad olsun gönüller
dizelerinin hangilerinde redif vardır?
A) Yalnız I.

B) Yalnız III.

C) I ve II.

D) II ve III.

18. Bir müjdede başkentten… Klasik Türk edebiyatının 16. yy.daki en önemli şairlerinden biri olan Fuzuli’nin ünlü eseri “Leylâ
ile Mecnun”, bu kez de bir tiyatro oyunu olarak Ankara Devlet Tiyatrosu’nda… Sezonun başladığı Ekim ayının ilk haftasında sahneye konan oyun, seyirciler tarafından büyük rağbet gördü.
Bu metinde aşağıdakilerin hangisiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Küçük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen eklerde kelimenin okunuşu esas alınır.
B) Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle (’) ayrılmaz.
C) Belirli bir tarih bildirmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar.
D) Bağlaç olan da / de ayrı yazılır.
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19. “Mış gibi” yapmamalıydım. Elimdeki metni sıkı bir ezberle aktarmaya çalışmak yerine, sadece gerçek hayata yakın bir
oyun çıkarmalıydım. Canlandırdığım kişi, hayatın içinden olmalıydı. Oyunculuktan anladığım şeyi tek bir cümlede şöyle
ifade edebilirim: - - - Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Yönetmenin sizden ne istediğini anlayıp içselleştirmeden rolünüzün hakkını veremezsiniz.
B) Seyirci, oynadığınız karakterle, sinemadan çıkar çıkmaz karşılaşabileceğine inanmalıdır.
C) Canlandırdığınız karakterin ne kadar gerçekçi olduğu önemli değildir, önemli olan sizin o karaktere ne kattığınızdır.
D) Seyircilerin, sinema salonundan mutlu bir şekilde ayrılması doğru bir iş çıkardığınız anlamına gelir.

20. Edat; tek başına anlamı olmayan, bulunduğu cümleye tahmin, karşılaştırma ve neden-sonuç gibi anlam ilgileri katan bir
kelime türüdür.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat, bu parçada sözü edilen anlam ilgilerinden herhangi birini katmamıştır?
A) Güzel haberin gelmesi ile hepimiz derin bir oh çektik.
B) Görünüşe bakılırsa bu işin de üstesinden gelecek gibi.
C) Doğru sözlü bir genç olduğu kadar yardımseverdi de.
D) Beni görmek için kapının önünde saatlerce beklemiş.

21. Kanuni, sağanak yağmur nedeniyle beraberindekilerle bir köy evine sığınır. Köylünün yaktığı ateş karşısında ısınırken
ateşin o andaki önemini anlatmak için “Şu ateş bin altın eder doğrusu.” der. Köylünün tanımadığı - - - - önemli şahıslar olduğunu tahmin ettiği misafirler, geceyi o evde geçirmek zorunda kalırlar. Ertesi gün ayrılırken borçlarını soran
Kanuni’ye köylü, “Bin bir altın!” der. Misafirler şaşırırlar. Sebebini sorduklarında köylü şöyle der: “Ateşin bin altın değerinde olduğunu siz söylediniz. Bir gecelik yer ücreti - - - - bir altındır. Bu da eder bin bir altın.” Bu olaydan sonra “ateş pahası”
sözü deyimleşmiş - - - - çok pahalı şeyler için söylenegelmiştir.
Aşağıdaki bağlaçlardan hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) çünkü
B) ise
C) ancak
D) ve

Cevap anahtarına ulaşmak
için karekodu okutunuz.
Bu kitapçığın her hakkı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne aittir.

