BECERİ TEMELLİ
SORULAR

6. Sınıf
Türkçe

7. Tema
1. Aşağıdaki tabloda Türkiye’deki bazı bal arısı türlerinin kimi özellikleri 5-10 aralığında puanlanmıştır.
Özellik

Kafkas Arı
Irkı

Esmer Arı
Irkı

Anadolu Arı
Irkı

İtalyan Arı
Irkı

Karniyol
Arı Irkı

Dayanıklılık

5

10

9

5

10

Polen (Çiçek özü)
Toplama

10

5

8

5

10

Gelişim Hızı

5

5

10

5

5

Bu tablodan, sözü edilen arı ırkları ile ilgili aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
A) Esmer arı ırkı, hastalıklara karşı en dayanıklı bal arılarından biridir.
B) Çiçek özlerini toplama becerisinde Kafkas ve karniyol ırkları ilk sıradadır.
C) Gelişim hızında, bir bal arısı ırkı diğerlerinden daha üstündür.
D) İtalyan bal arısı ırkının bal kalitesi düşüktür.

2. Mozart “- - - -” demişti. Bence bu oldukça bilgece bir cümle. Bir an coşkuyla dinlediğiniz müzik, başka bir anda yavaşlar
ve bazen tamamen durur. Bir süreliğine size sessizliğin sesini dinletir. Sonra tekrar yükselir. Az önce yaşadığınız sessizlik anı şimdi dinlediğiniz melodiyi daha iyi duymanızı sağlar. Müzik denen büyü de burada gizlidir zaten.
Bu metinde boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Müzik, notalarda değil aralardaki sessizliktedir.
B) Yalnızlık, müziğin bile seni dinlemesidir.
C) Kelimelerin başarısız olduğu yerde müzik konuşur.
D) Müzik, ruhu günlük hayatın tozlarından temizler.

3.

I. Köfteleri suyuyla birlikte bu karışıma ekleyin. Çorbayı bir süre kaynatın. Üzerine yağda kızarttığınız naneyi dö		
kün.
II. Diğer yandan kıymanın içine tuz, karabiber, kimyon ekleyip fındık büyüklüğünde köfteler hazırlayın. Köftelerin
üzerine biraz un serpip yarım litre kaynamış suda pişirin.
III. Pişirdiğiniz kuşburnuları soğuduktan sonra suyuyla birlikte, bir kaşık yardımıyla tel süzgeçten geçirin.
IV. Kuşburnuları ayıklayıp yıkayın. Yarım litre suda iyice yumuşayana kadar pişirin.
V. Bir tencereye tereyağı ve un koyup kavurun. Üzerine süzgeçten geçirdiğiniz kuşburnu suyunu bir çırpıcıyla karıştırarak katın ve biraz kaynatın.
Aşağıdakilerin hangisinde kuşburnu çorbasının yapım aşamaları doğru sıralanmıştır?
A) III - I - IV - V - II		

B) IV - II - III - V - I

C) III - IV - I - III - II		

D) IV - III - II - V - I
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4. Demircilerin, demiri ateşte ısıtarak ona istediği biçimi vermesine “demir dövmek” denir.
Buna göre “Her iş, zamanında ve uygun durumda yapılır.” anlamına gelen “Demir, tavında dövülür.” atasözündeki
“tavında” sözcüğünü en iyi karşılayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?
A) yavaş yavaş
B) düşük sıcaklıkta
C) doğru ısıda
D) ıslatılarak

5. Sözcük merdiveni oyununda merdivenin en alt basamağından itibaren her basamakta, önceki basamakta yer alan sözcüğün bir harfi değiştirilerek yeni bir kelime elde edilmesi amaçlanır.
Bu bilgilere göre aşağıdaki sözcük merdivenlerinden hangisi oyunun amacına uygun hazırlanmamıştır?
A)

Takılı

B)

Torba

Takıcı

Turna

Yakıcı

Torna

Yapıcı

Korna

Yazıcı

Kurna

C)

Atık

D)

Kızak

Atış

Kazak

Atıl

Kayak

Akıl
Asıl

Kayık
Katık

MEB 2019 - 2020 ● Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü

7. Tema
6. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül
Bir küçük meyve için dalı incitme gönül
Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek
Kibirli yürüyerek yolu incitme gönül
Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır?
A) Çalışkanlığın
B) Alçak gönüllülüğün
C) Fedakârlığın
D) Yardımseverliğin

7. Bitki resmi, bilimle sanatın kesişim noktalarından biridir. Amaç, biyolojik özellikleri incelenen bir bitkinin ölçeklendirilip
ayırt edici nitelikleriyle resmedilmesidir. Kullanılan malzemeler ışığa, neme, zamanın yıpratıcı etkilerine dayanıklıdır.
Botaniğin (bitki bilimi) yanı sıra ebru, tezhip, minyatür, çini gibi klasik Türk sanatlarında da bitki resimlerine yer verilir.
Resim tamamlandıktan sonra yapan kişinin adı, resmin yapıldığı tarih ve bitkinin türünü belirten isim yazılır.
Bu metinden bitki resimleriyle ilgili aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
A) Farklı sanat alanlarında kullanıldığına
B) Yapımında kullanılan araç-gerecin niteliğine
C) Alt köşesine bitkinin yerel isminin yazıldığına
D) Bilimle sanatın bütünleştiği bir uğraş olduğuna

8. Öngörü, bir işin ilerisini kestirme veya nasıl bir yol alacağını önceden anlayabilmedir.
Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde “öngörü” anlamı vardır?
A) Büyük bir yapı marketi, matkap ve testere gibi çok kullanılmayan ev aletlerinin kiralanabileceği bir sistemi uygulamaya
koyacak.
B) Bir firmanın sosyal medyada kullanılmak üzere üç boyutlu olarak tasarladığı dijital kıyafetlere olan ilginin artacağı düşünülüyor.
C) Deneyler, bazı hayvanların Dünya’nın manyetik alanını tespit edebildiğini ve bu bilgiyi hareketlerine kılavuzluk edecek
şekilde kullanabildiğini gösteriyor.
D) Uzay faaliyetleri sonucunda oluşan uzay çöplerinin temizlenmesine yönelik çalışmalar gün geçtikçe önem kazanıyor.
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9. “Anadolu’daki Tarihî Eserler” konulu ödev hazırlayan bir kişinin, bu çalışmada aşağıdakilerden hangisini kullanması doğru olmaz?

A)

Sivas Divriği Ulu Cami
Anadolu Selçuklu Dönemi’nde yapılan ve görenleri
kendisine hayran bırakan bu muhteşem eser,
“Divriği mucizesi” olarak tanımlanmıştır. 1985 yılında
UNESCO tarafından “Dünya Kültür Mirası
Listesi”ne alınmıştır.

B)

Peribacaları
Peribacaları vadi yamaçlarından inen sel sularının yeri
aşındırmasıyla şekillenen kaya oluşumlarıdır.
En güzel örnekleri Kapadokya’da bulunmaktadır.

C)

Dünyanın En Eski Tapınağı Göbeklitepe
MÖ 10 binli yıllarda inşa edildiği bilinen
ve en eski ibadet merkezi olarak kabul edilen
Göbeklitepe, Şanlıurfa'ya 22 km uzaklıktadır.

D)

Gizemi Hâlâ Çözülemeyen Nemrut Dağı Heykelleri
2150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nı bu
kadar değerli yapan en önemli öge, üzerinde bulunan
anıtsal heykellerdir.
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10. Nasrettin Hoca’ya tanımadığı biri yaklaşarak “Hoca’m, falanca köye kaç saatte gidebilirim?” diye sormuş. Hoca cevap
vermemiş. Yabancı, “Herhâlde duymuyor!” diye düşünüp yoluna devam etmiş. Epey uzaklaştıktan sonra Hoca “Evlat,
gel!” diye seslenmiş. Merakla yanına gelen adama “Sen üç saatte ancak gidersin.” demiş. Adam “Madem biliyordun,
daha önce niye söylemedin?” deyince Hoca şöyle karşılık vermiş: “- - - -” Adam, Hoca’nın bu yaklaşımına şaşırarak yoluna devam etmiş.
Bu metinde boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.
B) Ne kadar süreceğini biliyordum ama senin nasıl bir tepki vereceğini görmek istedim.
C) Yolu biliyorum ama düşünmek için biraz zamana ihtiyaç duymuştum.
D) Yolun ne kadar süreceğini söylemem için senin yürüme hızını görmeliydim.

11. Bir konuda bilgi veya ders vermek, bir düşünceyi öğretmek amacı taşıyan şiirler “didaktik şiir” olarak adlandırılır.
Buna göre aşağıdaki şiirlerin hangisi didaktiktir?
A) Bence budur yaşamanın mümkünü
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
Temizler kalplerde nefreti kini
Birlik beraberlik dostluk kardeşlik
B) Ey bir at üstünde doğduğum memleket
Oynadığım, geyikli ve sarp
Kızıl bayrakların uçuştuğu serhat
Davullar ve kafesinde çırpınan kalp
C) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak
Ben aşkımla bahar getirdim sana
Tozlu yollarından geçtiğim uzak
İklimden şarkılar getirdim sana
D) Gümüş bir dumanla kapandı her yer
Yer ve gök bu akşam yayla dumanı
Sürüler, çimenler, sarı çiçekler
Beyaz kar, yeşil çam yayla dumanı
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12. Karşısındakini zayıf düşürme gayreti içinde olmayan, ölçülü eleştiriye hepimizin ihtiyacı var. Bize eksiklerimizi hatırlatan,
samimi bir şekilde hatalarımızı söyleyen insanları ciddiye almalıyız. Onları öteki hâline getirmek noksanlarımızı gidermez.
Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kişi eleştiriye kapalı olursa hatalarından kurtulamaz.
B) Eleştirinin ne olduğu kadar kimden geldiği de önemlidir.
C) Eleştiriye açık olmak, her söyleneni doğru kabul etmek anlamına gelmez.
D) Kişinin, hatalarının farkına varabilmesi için tarafsız bir göze ihtiyacı vardır.

13. Meşe, dünyada 300’den fazla türü bulunan bir ağaç. Ömürleri ortalama 500 yıl. Bazı türlerinin boyları 30 metreye, enleri
ise 2 metreye kadar ulaşabiliyor. Türkiye’de de bazıları endemik (yalnızca belli bir bölgede yetişen) olmak üzere 18 türü
var. Meşe, Türkiye için oldukça değerli bir ağaç türü çünkü toprak yapısını ve iklimini sevdiği için ülkenin pek çok bölgesinde doğal olarak yetişebilmekte. Ayrıca uzun ömürlü olması ve köklerinin geniş bir alana yayılabilmesi nedeniyle erozyonla mücadele faaliyetlerinde sıklıkla tercih edilmekte.
Bu metinde meşe ağacı ile ilgili aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir?
A) Uzun ömürlü olmasını sağlayan faktörlere
B) Erozyonla mücadelede kullanılma sebebine
C) Sadece ülkemizde yetişen türleri olduğuna
D) Türkiye’de niçin yaygın olduğuna

14. Dede Korkut Hikâyeleri ile ilgili yüzlerce kaynak taranarak hazırlanan bu eserde, başta Türk dünyası olmak üzere dünyanın önde gelen araştırmacılarının görüşlerine yer verilmiştir. Eser, Dede Korkut Hikâyeleri’nin tarihî, efsanevi kişiliği
Korkut Ata üzerine yazılmış edebî bir araştırma kitabıdır. Yazar, eserinde Korkut Ata’nın izini sürerken okuyucusunu da
efsanevi kahramanlarla, tarihle, edebiyatla, müzikle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
Bu metinde sözü edilen eserle ilgili,
I.
Etkili bir üslubu olduğu
II. Evrensel bir yönünün bulunduğu
III. Kapsamlı bir çalışma sonucu hazırlandığı
çıkarımlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I.
B) Yalnız III.
C) I ve II.
D) II ve III.
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15. Karşıtlık (tezat) sanatında birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumlar bir arada verilir.
Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisinde tezat sanatı yoktur?
A) Bizim düşünceler amma sizinkinin aksi
Demin beraber iken şimdi ayrılır hepsi
B) Bir güler yüz görüp güldüğü yoktur yüzümün
Geceden farkını görmüş değilim gündüzümün
C) Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım
D) Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir
Onu en çolpa herifler de, emin ol, becerir

16. Yapılan araştırmalara göre bir kelimenin doğru okunmasında o kelimedeki tüm harflerin ve hecelerin hangi sırada dizildiklerinden çok, kelimenin ilk ve son harflerinin doğru yerde olup olmaması önemlidir. Geriye kalan harfler karışık da
yazılsa kelime sorunsuz okunabilir. Bunun sebebi insan beyninin, kelimeleri bir bütün olarak algılamasıdır.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu metinde sözü edilen durumu örneklemez?
A) Nveşeihr’de bir frınıda renkli ekmekler üerlitdi.
B) Siz de okmua yteeğeninzii gelşitirelibirisniz.
C) Okumak için ylanızca itsek yteerli dğeilidr.
D) Ders ktraeır yapmak röğmneke için möenliird.

17. (I) Yaklaşık beş bin yıldır üretilen boza; arpa, pirinç, buğday ve mısırdan yapılır. (II) Tahıllar un hâline getirilip su ile karıştırıldıktan sonra pişirilir ve içine şeker eklenir. (III) Oluşan karışım, mayalanması için yaklaşık bir gün bekletilir. (IV) Özellikle kış
aylarında, üzerine tarçın ve leblebi konarak tüketilir.
Bozanın anlatıldığı bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)
B)
C)
D)

I.
II.
III.
IV.

cümlede ham maddesinin neler olduğu belirtilmiştir.
cümlede nasıl servis edildiği anlatılmıştır.
cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.
cümlede ne zaman tüketildiğinden söz edilmiştir.
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18. “Balaklava” adı verilen şapka, soğuğu geçirmemesinden dolayı genellikle dağcılar tarafından kullanılır. Bu şapka türü,
son yıllarda sentetik kumaşlardan üretiliyor ama ince yünden yapılmış olanları da var. Balaklava bazen tecrübesiz dağ
sporcuları için zararlı olabiliyor, nedeni ise onu yürüyüşün başında kafalarına takmalarıdır. Bu durum vücudun hızla terlemesine yol açar. Balaklava çıkarılınca kişi doğrudan soğuğa maruz kalır. Bu yüzden balaklava, ihtiyaç duyulduğunda
takılmalı; eğer terlenmişse sıcak bir ortama girilmeden asla çıkarılmamalıdır.
Bu metinde balaklava ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Başa takılma biçimine
B) Yapıldığı malzemenin özelliğine
C) Tercih edilme sebebine
D) Hangi durumda zararlı olabildiğine

19. Davranışlarımıza çekidüzen verebilme yollarından biri başkalarının bizimle ilgili düşüncelerini öğrenmektir. Çünkü bizler
davranışlarımızı net ve tarafsız olarak görmekte zorluk çeker; kendimize, başka insanların bizi gördüğü açılardan bakamayız. Keşke bakabilsek. Çehov’un sözü geliyor aklıma: “- - - - ”
Bu parçadaki boşluğa düşüncenin akışına göre aşağıdaki sözlerden hangisi getirilmelidir?
A) Bir insana neye benzediğini gösterin, daha iyi bir insan olacaktır.
B) Bir haksızlık karşısında “Tarafsızım.” diyen biri, artık taraf olmuştur.
C) Yeni bir keşif için yeni yerler değil, yeni bir bakış açısı gerekir.
D) Her zaman doğruyu söylersen ne dediğini hatırlamak zorunda kalmazsın.
20. Zamirler isimlerin yerini tutan kelimelerdir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir yoktur?
A) Berikiler duvarı boyamaya başlamıştı bile.
B) Acaba bu defa karşıma nerede çıkacaktı?
C) Çevreciler o gece tüm sahili temizlemiş.
D) Kimi güvercin beslemeyi, kimi ise balık tutmayı sever.

21. Soru ifadesi taşıyan cümlelerin sonuna soru işareti konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir?
A) Akşam oldu mu çocuklar gelir
B) Çocuğun formasını da sor, diye seslendi
C) Gidecek miyiz, gitmeyecek miyiz; bilmiyorum
D) Acaba kime sorsam, nereden başlasam

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

