6.SINIF 4. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ
TÜRKÇE

Bu kitapçık TUNCELİ Ölçme Değerlendirme Merkezi
tarafından hazırlanmıştır.
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1 ve 2. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Uzak ülkelerin birinde kedi korkusundan endişe içinde yaşayan bir fare varmış. Büyücünün biri fareye acımış ve onu
kediye dönüştürmüş. Fare kedi olmaktan mutlu olacağına köpekten korkmaya başlamış. Büyücü onu bu kez bir kaplana
dönüştürmüş. Kaplan olan fare sevineceği yerde avcıdan korkmaya başlamış. Büyücü bakmış ki ne yaparsa yapsın
farenin korkusunu yenmeye imkan yok. Onu tekrar eski hâline döndürmüş ve şöyle demiş : “Sen cesaretsiz ve korkak
birisin. Sende sadece bir farenin yüreği var.”
1. Bu metnin aşağıda verilen hikâye unsurlarını yazınız.
Yer
Olay
Zaman
Kişi ve varlık
kadrosu

2. Metnin ana fikrini yazınız.

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

3. Aşağıda karışık olarak verilen deyimleri ve anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz.
1) Abuk sabuk konuşmak

a) Birinin arkasından kötü konuşmak

2) Arap saçına dönmek

b) Çok tehlikeli bir işe karışmak

3) Akıl sır ermemek

c) Saçma sapan sözler söylemek

4) Ateşle oynamak

d) Bir işin çok karışması

5) Atıp tutmak

e) Bir işin sebebini anlayamamak
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4. Aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerin taşıdıkları anlamı (mecaz, gerçek ve terim) kutulara yazınız.
- Boğazlar, stratejik bağlantı yollarıdır.

- Her konuda parlak fikirler sunardı.

- Yemek kısa sürede pişti.

- Yıllardır derin bir yalnızlık içindeydi.

- Sıfatlar; varlıkların rengini, şeklini, durumunu gösteren sözcüklerdir.

5. Aşağıda isim tamlamaları ile ilgili verilen bilgi doğruysa başındaki boşluğa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.
( ) İsim tamlamaları tamlayan ve tamlanandan oluşur.
( ) “Okul müdürü” belirtili isim tamlamasıdır.
( ) İsim tamlamalarında tamlayan ilgi, tamlanan ise iyelik eklerini alır.
( ) Zincirleme isim tamlaması en az iki isimden oluşur.
( ) “Doğanın büyüleyici sırları vardır.” cümlesinde tamlayan ve tamlanan arasına bir sıfat girmiştir.
( ) “Sözlerin doğru.” cümlesinde tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması vardır.
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6. Aşağıda yer alan tamlamaları türüne uygun kutulara yazınız.

. Çocuğun başarısı

. Adamın öfkesi

. Ev ortamı

. Çiçek kokusu

. Mutluluğun sırrı

. Sokak gürültüsü

Belirtili isim tamlaması

Belirtisiz isim tamlaması

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

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

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

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

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

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

7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları verilen uygun sözcüklerle tamamlayınız.
yetenek

öfkelenmek

mecaz

ufak tefek

belirtisiz isim tamlaması
öznel

“Bakışları yüreğimi deldi.”cümlesinde altı çizili sözcük - - - - anlamda kullanılmıştır.
Tamlayanı ek almayan isim tamlamalarına - - - - denir.
Kişisel görüş içeren cümleler - - - - anlam içerir.
“- - - -” biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerden oluşmuş bir ikileme türüdür.
“Kabiliyet” - - - - sözcüğünün eş anlamlısıdır.
“Kan beynine sıçramak” - - - - anlamında bir deyimdir.
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8.

Bu metinden,
I. Dengeli ve sağlıklı beslenme, koronavirüsten korunmaya yardımcı olmaktadır.
II. Koronavirüsten kaynaklı en çok vaka Çin’in Vuhan kentinde gerçekleşmiştir.
III. Koronavirüs insanlardan hayvanlara bulaşabilir.
IV. Koronavirüsün tedavisi için kullanılabilecek bir ilaç henüz bulunamamıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılır?
A) I ve II
B) I ve IV
C) II ve III
D) III ve IV
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9. Aşağıdaki sözcüklerin karşılıklarını bulmacadaki yerlerine yerleştiriniz.
1- “Çare ”sözcüğünün eş anlamlısı

9- “Bayat” sözcüğünün zıt anlamlısı

2- “Ulus” sözcüğünün eş anlamlısı

10- “Akıl” sözcüğünün eş anlamlısı

3- “Önder” sözcüğünün eş anlamlısı

11- “Kalabalık” sözcüğünün zıt anlamlısı

4- “Sığ” sözcüğünün zıt anlamlısı

12- “İthalat” sözcüğünün zıt anlamlısı

5- “Ama” sözcüğünün eş anlamlısı

13- “Buyruk” sözcüğünün eş anlamlısı

6- “Parantez” sözcüğünün eş anlamlısı

14- “Ender” sözcüğünün eş anlamlısı

7- “Erken” sözcüğünün zıt anlamlısı

15- “Zamir” sözcüğünün eş anlamlısı

8- “Acemi” sözcüğünün zıt anlamlısı
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10. Aşağıdaki tamlamaları türüne uygun şekilde işaretleyiniz.
Cümleler

Belirtili isim
tamlaması

Belirtisiz isim
tamlaması

Sıfat tamlaması

Adaletin gücüne inanalım.
Gamlı baykuş dama konmuş.
Gösterişli desenler çizerdi sanatçı.
Su kanalları onarıma alındı.

11. Aşağıdaki cümlelerde “mi” soru edatının cümleye kattığı anlamlar eşleştirilirken yanlışlık yapılmıştır. Yanlış
ifadelerin yer aldığı kutuları boyayınız.

Bu kadar da konuşulur mu?

soru

Bahar geldi mi ruhum çoşar.

pekiştirme
zaman

Daha önce buraları görmüş müydün?

şaşırma
Soğuk mu soğuk bir günde karşılaştık.

12. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcükleri uygun eklerle birleştirerek oluşturacağınız isim tamlamalarını
ve türlerini yazınız.
İSİM TAMLAMALARI

TAMLAMANIN TÜRÜ

Şehir

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

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

pul

Balık

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

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

boya

Ayakkabı

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

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

çiçek

Kır

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

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

saat

Duvar

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

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

kalabalık
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13. Aşağıdaki cümleler kanıtlanabilirlik açısından incelendiğinde hangi cümleye ulaşılır?

Büyük şehirde yaşamak oldukça yorucudur.
Öznel

Nesnel

Oyun, çocuk gelişimi için vazgeçilmezdir.

Masal, inanılmaz bir yolculuğa çıkarır insanı.

Öznel

Cahit Sıtkı, şiirlerinde
yaşama bağlılığı işler.

Öznel

Nesnel

Yardımlaşma, insanı insan
yapan bir davranıştır.

Hikâyelerinde Anadolu
insanını anlatıyor.

Nesnel

Yirmi kişilik bir sınıfta
okuyormuş.

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

14. Aşağıda karışık olarak verilen deyimleri ve anlamlarını örnekteki gibi eşleştiriniz.
1) Pişmiş aşa su katmak

a) Kolay kolay tuzağa düşmemek

2) Fırıldak çevirmek

b) Bitmek üzere olan bir işi bozmak

3) Yaş tahtaya basmamak

c) Hile yapmak

4) Yakayı ele vermek

d) Yakalanmak

5) El ayak çekilmek

e) Ortada kimsenin kalmaması
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15. Aşağıdaki cümlelerde doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.
( ) “Göz boyamak” sözü bir deyimdir.
( ) Art arda sıralanmış cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanılır.
( ) Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar.
( ) “Eskiden beri uzun yolculukları sevmem.” cümlesinde sıfat tamlaması vardır.
( ) “Türkünün sözlerini çabucak ezberledim.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması vardır.
( ) “Gül böreği” belirtili isim tamlamasıdır.
( ) “Senin de gözlerin doldu.” cümlesinde “de” bağlaç olarak kullanılmıştır.
( ) “Sorgu sual” eş anlamlı sözcüklerle oluşmuş bir ikilemedir.
( ) “Ankara, Türkiye’nin başkentidir.” cümlesi nesnel anlam içerir.

16. • Kitap okumadığın takdirde bir tarafın hep eksik kalacak.		

Koşul

• Sırlarımı sana anlattığım için pişmanım.				

Amaç

• Çocuklarına daha iyi bir gelecek sağlamak için didiniyor.

Sebep

Yukarıdaki cümleler anlam özellikleriyle eşleştirildiğinde ortaya çıkacak şekil hangisi olur?
A)

B)

C)

D)
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17. Aşağıdaki altı çizili sıfatların türlerini boş bırakılan yerlere yazınız.
Bazı insanlar

- - - - sıfat

İki elma

- - - - sıfatı

Yorgun adam

- - - - sıfatı

Kaç kitap?

- - - - sıfatı

Şu çocuklar

- - - - sıfatı

18. “Tertemiz” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Bütün sokaklar tertemiz yıkandı.
B) Yüreği tertemiz bir arkadaşımızdı.
C) Evini tertemiz tutmayı severdi.
D) Köpeğin tüyleri tertemizdi.

19. - Kendisi ile ilgili örnek ya da açıklama verilecek cümlenin sonuna konur.
- Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur.

İşlevleri verilen noktalama işareti aşağıdakilerden hangisidir?
A) Nokta
B) Soru işareti
C) Noktalı virgül
D) İki nokta
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20. 1) Aramızdaki tüm köprüleri yıkarak dostluk ilişkimize onarılmaz bir zarar verdin.
2) Diş hekimi, Ahmet Bey’in dişine köprü yapılmasını uygun gördü.
3) Ertesi gün köprünün üzerinde buluşmak için anlaştık.
Gerçek

Mecaz

a

Terim

b

c

“Köprü” sözcüğünün kullanımlarıyla anlamları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) 1 - b , 2 - c , 3 - a
B) 1 - a , 2 - c , 3 - b
C) 1 - b , 2 - a , 3 - c
D) 1 - a , 2 - b , 3 - c

21. (I) Doktorlar bir kemiğimizde kırık olduğundan kuşkulanırsa röntgen çekilmesini isterler. (II) Bu fotoğraf filmi, üzerine
ışın demetleri düştüğünde kararır. (III) Işınlar derimizden, yağlarımızdan, kaslarımızdan geçerek özel bir fotoğraf filmine düşer. (IV) Röntgen aleti vücudumuza bir ışın demeti gönderir. (V) Ama ışınlar kemiklerimizden geçemediği için
kemiklerimiz fotoğraf filminde açık renkte görünür.
Bu parçanın anlam akışındaki bozukluğun giderilmesi için numaralandırılmış cümlelerden hangileri yer
değiştirmelidir?
A) II ve III

B) II ve IV

C) III ve V

D) IV ve V

22. İsim tamlamaları belirtili, belirtisiz ve zincirleme isim tamlamaları olmak üzere üçe ayrılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Rüzgârın uğultusu hiç kesilmedi.
B) Bir şiir gibiydi onun gözleri.
C) Uzun boylu bir genç, sokak lambasının altında dolanıyordu.
D) Ahmet’in gömleği oldukça yıpranmıştı.
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23. I. Resmî ve özel kurumlara bir talebin karşılanması için yazılan yazılardır.
II. Birtakım kurallara uyularak yazılır.
III. Yer, tarih ve imza bulundurur.
IV. Ayrıntılara ve kişiselliğe yer verilir.
Numaralanmış cümlelerin hangisinde dilekçe ile ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

C) Konuşturma

D) Kişileştirme

24. “Mutluluk, bir uçurtma gibidir; iyi tutmazsan uçup gider.”

Bu cümlede hangi söz sanatı kullanılmıştır?
A) Abartma

B) Benzetme

25.

Tüyden hafif olurum böyle sabahlar,
Karşı damda bir güneş parçası,
İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;
Bağıra çağıra düşerim yollara;
Döner döner durur başım havalarda.
Orhan Veli Kanık
Bu dizelerde vurgulanan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sitem

B) Memleket hasreti

C) Yaşama sevinci
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D) Hüzün

26. Aşagıdaki grafikte 6/A sınıfı nisan ayı kitap okuma bilgileri paylaşılmıştır.
Kitap türleri

Hobi
Bilim
100 Temel Eser
Araştırma-Tarih

5

10 15 20 25 30 35 40

Okunan kitap sayısı

Bu grafikten hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) 100 temel eser en çok tercih edilen tür olmuştur.
B) Bilim kategorisi en az tercih edilen ikinci türdür.
C) Hobi kitaplarına ilgi en azdır.
D) Araştırma-tarih kitaplarını 15 çocuk okumuştur.

27. Anlatıma güç katmak ve anlamı pekiştirmek amacıyla kullanılan ikilemeler farklı yöntemlerle oluşturulabilir. Aynı
sözcüğün tekrar edilmesi, biri anlamlı diğeri anlamsız sözcükler, anlamları birbirine yakın veya karşıt olan sözcüklerin yan yana kullanılması gibi.
Buna göre aşağıdaki altı çizili ikilemelerden hangisinin oluşumu farklıdır?
A) Doğru dürüst konuşamadık bile.
B) Eş dost herkes düğündeydi.
C) Eski püskü eşyaları evden çıkardı.
D) Ak pak, sevimli bir ihtiyardı.
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28. • Sıcak havada denize dalmak gibisi yok.
• Ablam odaya dalıp kitaplarını aldı.

• Oturduğum yerde dalıp çocukluğuma gittim.
• Televizyon karşısında otururken dalmışım.
“Dal” sözcüğü yukarıdaki cümlelerde kaç değişik anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

29. Söyleyenin duygu ve düşüncelerini barındıran cümleler öznel cümlelerdir. Bu cümlelerin doğruluğu kanıtlanamaz.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi öznel değildir?
A) Renklerin en güzeli sarıdır.
B) Çanakkale, Türkiye’nin batısındadır.
C) Papatyanın kokusu büyüleyicidir.
D) Kapadokya, harikalarla dolu bir yöredir.

30. Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?
A) Küçük kardeşim ikinci sınıfa gidiyor.
B) Köpeğimin kulakları çok keskindir.
C) Okulun duvarlarına resim yaptık.
D) Sahilde denizin derinliğini izlerim.
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31. 1. İşleyen demir pas tutmaz.

a. Dayanışma

2. Ak akçe kara gün içindir.

b. Umut etmek

3. Gün doğmadan neler doğar.

c. Çalışmak

4. El el ile, değirmen yel ile.

d. Tasarruf

Verilen atasözleri ilgili oldukları kavramlarla aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
A) 1-c

B) 1-c

C) 1-d

D) 1-b

2-a

2-d

2-a

2-a

3-b

3-b

3-b

3-d

4-d

4-a

4-c

4-c

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) Bana da pasta ayırdınızmı?
B) Lezzetli mi lezzetli bir yemek yapmıştı.
C) Akşam sende bizimle gel, olur mu?
D) Akşam oldumu bir hüzün çöker üstüme.

33. • Örnek verilecek cümlenin sonuna konur.
• Eş görevli sözcükleri veya söz öbeklerini birbirinden ayırmak için kullanılır.
• Sayılara getirilen ekleri ayırmak için kullanılır.
Yukarıda hangi noktalama işaretinin işlevi ile ilgili bilgi verilmemiştir?
A) Noktalı virgül

B) İki nokta

C) Kesme işareti
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D) Virgül

34.
Pablo Picasso okulda kötü bir öğrenciymiş, en çok da matematik dersi ile başı beladaymış. Çünkü bu
küçük çocuk, 4 sayısını gördüğü zaman bunu bir buruna benzetiyor ve o burnun ait olduğu yüzün geri
kalan bölümünü 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 paragrafta asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hiç kimse kusursuz değildir.
B) Sanatçılar topluma ışık tutan insanlardır.
C) Sanata duyulan ilgi küçük yaşta başlar.
D) Her bireyin ilgi ve yetenekleri birbirinden farklıdır.

35. Kişileştirme, insana ait özelliklerin insan dışı varlıklara aktarılmasıyla yapılan sanattır.

Buna göre,
Bir tepe mi önümdeki topraklar?
O ağaçlar altında yemyeşil, cıvıl cıvıl.
Şu karşıki yamaçta dans eden kırlangıçlar
Sanki ezgilerinde gizemli bir efsun var.

dizelerinde kişileştirilen varlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tepe

B) Toprak

C) Ağaç

D) Kırlangıç

36. Aşağıdaki tabloda öğrencilerin 2018 ve 2019 yılları içerisinde okudukları kitap sayısı verilmiştir.
Öğrenciler

2018

2019

Ali

18

22

Berk

15

15

Can

14

13

Deniz

10

20

Bu tablodan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Kitap okuma sıralamasında Can 2019 yılında 2018’e göre bir sıra gerilemiştir.
B) Her iki yıl da en çok kitabı Ali okumuştur.
C) Deniz’in 2019’da okuduğu kitap sayısı bir önceki yıla göre artmıştır.
D) Bütün öğrenciler bir önceki seneye göre daha fazla kitap okumuştur.
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37. Aşağıdakilerin hangisinde genelden özele doğru bir anlatım vardır?
A) Begonvil, sıcağı ve suyu seven bir çiçektir.
B) Şair deyince aklıma Nazım Hikmet gelir.
C) Mardin, büyüleyici bir kültür kentidir.
D) Masada künefe varsa başka tatlı aranır mı?

38 ve 39. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.
Güneş sisteminin uzaktaki 4 gezegeni Jupiter, Satürn, Uranüs ve Neptün’e dış gezegenler denir. Bunlar
gazdan oluşan dev gezegenlerdir. Yani ayağınızı basabileceğiniz bir yüzeyleri yoktur. Güneş’e en yakın 4
gezegense Merkür, Venüs, Dünya ve Mars’tır. Bunlara iç gezegenler denir. Bunlar karasal gezegenlerdir. Yüzeylerinde ayağınızı basabileceğiniz bir zemin vardır. Tarih boyunca insanların ilgisini en çok çeken gezegen
Mars olmuştur. Mars’ın Phobos ve Deimos adlı çok küçük iki uydusu vardır.

38. Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Dış gezegenler hangileridir?
B) Güneş sisteminde hangi gezegenler vardır?
C) Hangi gezegenler karasaldır?
D) En büyük gezegen hangisidir?

39. Bu metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) İç gezegenlerin yüzeyi yoktur.
B) Bazı gezegenler sadece gazdan oluşur.
C) Karasal gezegenler Güneş’e daha uzaktır.
D) Merkür bir dış gezegendir.

40. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Dünya ve Mars Güneş’e yakın gezegenlerdir.
B) Gazlardan oluşan gezegenlerden biri de Neptün’dür.
C) Phobos ve deimos Mars’ın iki küçük uydusudur.
D) Yüzeyi olan gezegenlerden biri de Dünya’dır.
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41. • Elindeki ipi yere bıraktı.
• Paranın bir kısmını bırakırsan rahat edersin.
• Saçlarını omzuna bırakmışsın.
• Öğretmen üç tembel öğrenciyi bıraktı.
“Bırakmak” kelimesi verilen cümlelerde kaç farklı anlamda kullanılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

42. Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eyleme bağlandığı cümlelere koşul (şart) cümlesi denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı yoktur?
A) Bu kadar hızlı sürersen kaza yapabiliriz.
B) Sen de gelmek istersen sinemaya birlikte gidelim.
C) Dergiyi zamanında baskıya yetiştirmek için çok çabaladı.
D) Haftaya ödemek üzere sana borç veririm.

43. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel anlatım vardır?
A) Aldığın ayakkabının aynısını daha ucuza aldım.
B) Kamp alanında çok heyecanlı bir olay yaşadık.
C) Okuduklarım bilimsel bir dergiden alınmıştır.
D) Tavuklar bugün üç yumurta yumurtlamış.
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44.
İkilemeler kalıplaşmış söz öbekleri olduğu için aralarında noktalama işareti kullanılmaz.
D

Y

Genellikle içindeki sözcüklerden en az
birinin gerçek anlamından uzaklaşarak yeni
bir anlam kazandığı kalıplaşmış söz öbeklerine deyim denir.

Atasözleri kim tarafından söylendiği
bilinen özlü sözlerdir.
D

Y

D

Y

Akış şemasında verilen bilgiler D/Y (Doğru/Yanlış) şeklinde takip edildiğinde hangi şekle ulaşılır?
B)

A)

45.

Tamlamalar

C)

İsim Tamlaması

1

Göz rengi

X

2

Ilık rüzgar

X

3

Birkaç kitap

4

Aynanın ışıltısı

5

Çöp kutusu

D)

Sıfat tamlaması

X
X
X

Bu tabloda numaralanmış isim ve sıfat tamlamalarından hangileriyle ilgili işaretlemede yanlışlık yapılmıştır?
A) 1 ve 2.

B) 2 ve 3.

C) 2 ve 5.
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D) 4 ve 5.

46. Aşağıdakilerden hangisi “Beni görünce dut yemiş bülbüle döndü.” cümlesindeki deyimin anlamını vermektedir?
A) Bir kimseden söz etmemek
B) Söze karışmadan dinlemek
C) Neşe ve konuşkanlığını yitirmek, susmak
D) Ortalıkta kimse kalmamak

47. • Bağlaç olan “de” ayrı yazılır.
• Hâl eki olan “-de” bitişik yazılır.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlaç olan “de” veya ek olan “-de”nin yazımıyla ilgili bir
yanlışlık yapılmıştır?
A) Ağaçta kuş yuvası olduğunu fark ettim.
B) Sokakta biraz oynayıp eve gittim.
C) Bilgisayar da bir sorun var sanırım.
D) Bu eseri de oldukça başarılıydı.

48. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.
Aşağıdakilerden hangisinde bu açıklamaya uyulmamasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?
A) Toplantımızı 26 Ekim’de yapmayı düşünüyoruz.
B) Bu Çarşamba ilk konserini verecekmiş.
C) 10 Mart’ta Bursa’ya gidecekmiş.
D) Salı günleri arkadaşlarla sinemaya gideriz.
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49. Günümüzde çocuklar bilgisayarda oynadıkları oyunlarla pek çok maceraya atılıyorlar. Ne var ki bu sanal oyunlar,
çocukların toz toprak içinde debelenerek, dağ bayır tırmanarak, ağaçların tepesinde sincap gibi gezerek oynadıkları
oyunların yerini tutar mı, bilmiyorum.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?
A) Çocukluk

B) Çocuk Gelişimi ve Oyun

C) Bilgisayar ve Çocuk

D) Sanal Dünya

50. Bu akşam eve geldiğimde kimseleri göremedim. Ev çok soğuktu. Bütün odaları dolaştım ama kimse yoktu.Uzaktan
bir kuşun cıvıltısı geliyordu. Kendimi çok yalnız hissettim.

Yukarıdaki parçada hangi duyudan bahsedilmemiştir?
A) Tatma
B) İşitme
C) Görme

D) Dokunma

51. Aşağıdakilerden hangisi hikâye edici bir metin değildir?
A) Üzerinden yıllar geçti ama daha dün gibi hatırlarım. Sanırım üçüncü sınıfa gidiyordum. Nermin kendisiyle dalga
geçtiğim için bisikleti üstüme sürdü. Ben de üzerime doğru gelen bisikletten kurtulmak için kendimi çalıların arasına attım.
B) Bu tek gözlü dev, bir zindanda esir etmiş padişahın küçük oğlunu. Buradan kurtulmak için türlü türlü planlar kurarmış bu genç. Kardeşlerinin de kendisi için kahrolduklarını bilir, büsbütün hüzünlenirmiş.
C) Bir adaya düşseniz yanınıza hangi kitabı alırsınız, sorusu bence dünyanın en zor sorusu. O kadar güzel kitaplar
var ki… Bize dostluğu, paylaşmayı, sevgiyi öğreten. Hayata ışık tutan kitaplardan vazgeçmeyin sizler de.
D) Memleketini özlediğini söyler, duvara sırtını dayayıp dalar giderdi. En büyük dostu duvardaki sazıydı. Babasından kalma, gözü gibi baktığı bu sazı eline alır, türkü üstüne türkü söylerdi. Hasan’ın gözleri nemlenir, yüzü ihtiyarlardı.
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52. Aşağıda öğrencilerin okul kantininden yaptıkları alışverişin cinsiyete ve aylara göre dağılımını gösteren grafik verilmiştir.

Bu grafikten aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) En çok kişinin alışveriş yaptığı ay ocaktır.
B) Kasım ve aralık ayında alışveriş yapan kız öğrencilerin sayısı aynıdır.
C) Aralık ayında toplam 350 kişi alışveriş yapmıştır.
D) Kasım ayında erkek öğrenciler daha çok alışveriş yapmıştır.

53. • Süresi dolduğunda ayrılma
• Bir inceleme, araştırma sonucu bulmak
• Sıyrılmak, ayrılmak
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çıkmak” kelimesi verilen anlamlarından herhangi biriyle kullanılmamıştır?
A) Top oynayan çocuğun ayakkabısı çıktı.
B) Üç günlük yatıştan sonra, dün sabah hastaneden çıkmış.
C) Yapılan incelemeye göre sudan bakteri çıkmış.
D) Bu uzun yokuşu zorlukla çıktık.
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54. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır?
A) Asya İzmir’e gezmek için gitti.
B) Keşke şu bahçeli ev bizim olsa.
C) Yemeği beğendiği için hepsini bitirdi.
D) Ali’yi daha çok seviyorum.

55. Eylül, hastalandığı için okula gidemeyen kardeşine o gün okulda işlenen sıfat tamlaması konusunu anlatmıştır.
Somutlaştırmak için içinde sıfat tamlaması olan aşağıdaki cümleleri örnek vermiştir:
I. Panodaki resimleri hayran hayran inceledi.
II. Gönlüne hitap eden bir kitap bulmuştu yine.
III. Spor dallarından en çok onu seviyordu.
IV. Bu duruma kısa sürede uyum sağlamışlardı.
V. Kuzular kırlarda neşeyle meleşiyordu.
VI. Yeni bir aktivite bulmanın coşkusu içindeydi.
Eylül, numaralanmış cümlelerden hangilerini örnek olarak verirse hata yapacaktır?
A) I ve III
B) I, II, ve IV
C) II, IV ve V
D) III ve V

56. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tasarruf anlamı taşımaz?
A) Aç ne yemez, tok ne demez.
B) İşten artmaz, dişten artar.
C) Güvenme varlığa, düşersin darlığa.
D) Her çok, azdan olur.
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57. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Eteğin kıvırımlarını düzeltti.
B) Annesi omzuna dokundu.
C) Bu soru aklını kurcalıyordu.
D) Oğlumun benzi solmuştu.

58. • Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
• Sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.
• Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül, verilen işlevlerinden herhangi biriyle kullanılmamıştır?
A) Evet, sana bu konuda yardımcı olabilirim.
B) Kasabanın doğal güzellikleri, tarihî eserleri, cana yakın insanları ve yemekleri beni büyüledi.
C) Kitap beni henüz ilk sayfasında etkiledi, kitabı elimden bırakmak mümkün olmadı.
D) Bu işten benim bir çıkarım yok, dedi.

59. Bir ismin aitlik ilgisi yönünden daha belirgin hâle gelmesi için başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla oluşan isim
grubuna isim tamlaması denir. Belirtili isim tamlaması ve belirtisiz isim tamlaması olmak üzere iki çeşidi vardır.
Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir isim tamlaması kullanılmıştır?
A) Güz mevsimi beni her zaman hüzünlendirir.
B) Derste Türkiye haritasından faydalandık.
C) Uzun boylu adam, bilgisayarın ekranını istemeden kırdı.
D) Yüzüme limon kolonyası sürünce ferahladım.
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60. • Böyle giderse birkaç hafta sonra iyileşir.
• Yeni aldığı ayakkabı üç ay bile gitmedi.
• Kazandığı paranın çoğu çocukların eğitimine gidiyor.
Aşağıdakilerden hangisi “gitmek” sözcüğünün bu cümlelerde kazandığı anlamlardan biri değildir?
A) Yeter olmak, yetmek, yetişmek
B) Dayanmak
C) Sürmek, devam etmek
D) Tüketilmek, harcanmak

61.

zamanla

alışkanlıklar

bırakılmazsa

gelir

hâline

ihtiyaç

Karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi baştan üçüncü sırada olur?
A) alışkanlıklar

B) ihtiyaç

C) zamanla

D) gelir

62. Bir sıfat grubunun bir isim grubunu nitelediği veya belirttiği kelime gruplarına sıfat tamlaması denir.
Örneğin “temiz ev” kelime grubu bir sıfat tamlamasıdır.
Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması bulunmamaktadır?
A) Soğuk havalarda üstünü sıkı giyinmen lazım.
B) Birkaç öğrenci şiir dinletisi düzenlemiş.
C) Babam bize masal anlatınca hepimiz mutlu oluyoruz.
D) Önümüzde masmavi bir deniz, arkamızda yemyeşil tepeler vardı.
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63. • Çok sevinmek
• Dinlenmesine fırsat vermemek, aralık vermemek
• Bir kimseye çok sevgi ve saygı göstermek
Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir deyim kullanılmamıştır?
A) Bu güzel şiirlere bile burun kıvırdı.
B) Böyle maharetli yazarlarımızı el üstünde tutmamız gerekiyor.
C) Antrenör sporcuları iyice yoruyor, onlara nefes aldırmıyordu.
D) Kompozisyon yarışmasını kazanınca ağzı kulaklarına vardı.

64. I. Köpek seslerini duyunca yolumuzu değiştirdik.
II. Çınar ağacının gölgesinde uzunca bir süre dinlendiler.
III. Kameralar geminin batışını saniye saniye kaydetti.
IV. Yağmur yağınca toprak kokusu yayıldı her yana.
V. Ders çalışacağı için müziğin sesini kısmamı istedi.
Yukarıdaki cümlelerde yer alan isim tamlamaları çeşitlerine göre eşleştirildiğinde numaralandırılmış cümlelerden hangisi dışta kalır?
A) I

B) II

C) IV

D) V

65. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Babam, 24 Şubat 1956’da Ankara’da dünyaya gelmiş.
B) Van Gölü, Türkiye’nin en büyük gölüdür.
C) Sinop İli, Karadeniz Bölgesi’nde yer alan bir şehrimizdir.
D) Keçi sütünden yapılan Maraş dondurması eşsiz bir tada sahiptir.
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66. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonunda soru işareti kullanılmaz?
A) Kimden gelmiş bu paket
B) Piramitlerin sırrı çözüldü mü
C) Okyanusun derinliklerini kim merak ediyor
D) Bizi hatırlar mı, bilemiyorum

67. Kimse dört dörtlük değildir, sen de değilsin. Arkadaşının sana yaptığı elbette kötü. Eminim kendisi de fark etmiştir
hatasını. Bence en büyük yanılgın, herkesin mükemmel olmasını beklemek. Ama çevrende kusursuz diyebileceğin
kim var? Bunun üzerine bence etraflıca düşün. Bir kalemde silme hemen dostunu. Bak, atalarımız ne güzel demişler: - - - Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki atasözlerinden hangisi getirilirse “herkesin bir kusuru olduğu ve
bunun normal karşılanması gerektiği” anlamı ortaya çıkar?
A) Aman dileyene kılıç kalkmaz.
B) Dikensiz gül olmaz.
C) Akıllı düşman, akılsız dosttan iyidir.
D) Dost, dostun eyerlenmiş atıdır.

68. Aylin, proje ödevini tamamlamak için okuldan sonra Can ve Nehir’le kütüphaneye gitmişti. Burası oldukça sessizdi.
Araştırma yapmak ve kitap okumak için gelen ne çok insan vardı. Kütüphane görevlisi, projeyi hazırlamaya çalışırken
çıkardığı gürültü yüzünden Aylin’i uyardı. Bu durumdan çok utandığı için yanakları kızardı Aylin’in ve ilerleyen saatlerde
hep daha özenli oldu. Kütüphanede nasıl davranması gerektiğini çok iyi öğrenmişti artık
Bu metnin hikâye unsurlarından hangisi yanlış verilmiştir?
A) Zaman: Okuldan sonra
B) Kahramanlar: Aylin, Can, Nehir
C) Yer: Kütüphanenin bahçesi
D) Olay: Proje hazırlamak için gidilen kütüphanede yaşananlar
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69.

1

Kırmızı gelincikler bürümüş tarlayı

Sıfat Tamlaması

2

Evinin kapılarını bize açtı

Belirtili İsim Tamlaması

3

Etkileyici bir film izledik

Sıfat Tamlaması

4

Kitabın kıymeti bilinsin artık!

Belirtisiz İsim Tamlaması

Numaralandırılmış cümlelerin hangisinin karşısında verilen tamlamanın türü yanlıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

70. “TDK’ya 20 mayıs 2011’de bir çoğu gibi bende başvuracağım.”
Bu cümlede toplam kaç yerde yazım yanlışı vardır ?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

71. Olay : Okul bahçesine fidan dikimi
Yer
: Okul bahçesi
Zaman : Sabah, ilk ders
Kişiler : Anlatıcı, Türkçe öğretmeni ve diğer öğrenciler
Aşağıda verilen parçalardan hangisi verilen hikâye unsurlarının tamamına uygun olarak yazılmıştır?
A) Sabahleyin ilk derse giren Türkçe öğretmenimiz herkesin dışarı çıkmasını istedi. Öğretmenimizin bu isteği bizi
bayağı şaşırtmıştı. Dışarı çıktığımızda dışarıda çöp poşetleri ve eldivenler vardı. Öğretmenimiz okulun yanında
bulunan parktaki çöpleri hep beraber toplayacağımızı söyledi. Yarım saat içinde sınıf arkadaşlarımla beraber
parkı tertemiz ettik.
B) Öğleden sonraki ilk dersimiz Türkçeydi. Türkçe öğretmenimiz derse biraz geç girdi. Elinde birkaç tane kürekle
sınıfa girdi ve bizden dışarıya çıkmamızı istedi. Dışarıda farklı türlerde ağaç fidanları vardı. Mesele anlaşılmıştı.
Fidanları el birliğiyle diktik ve suladık. Güzel geçen bir dersti bizim için.
C) Sabah biraz geç uyandım, hemen giyinip okula doğru koştum. Neyse ki ilk derse yetiştim. Türkçe öğretmenimiz
elinde birkaç kürekle sınıfa girince hepimiz şaşırdık. Öğretmenimiz okulumuzun bahçesine birlikte fidanlar dikeceğimizi söyleyince çok mutlu olduk. Hemen bahçeye koştuk arkadaşlarımızla. Başladık çukur kazıp fidanları dikmeye. Sonrasında fidanlarımıza can suyu vermeyi de ihmal etmedik. Yemyeşil olacaktı ileride okul bahçemiz.
D) İlk dersimiz Türkçeydi. Öğretmenimiz ellerinde iki fidanla sınıfa girdi ve bize okulun yanındaki parka gidip oraya
fidanları dikeceğimizi söyledi. Parka koştuk hemen. Parkın kenarında duran bir kamyonette diğer fidanlar duruyordu. Hepimiz birer tane alıp işe koyulduk. Parkın çeşitli yerlerine fidanlarımızı dikip suladık. Ardından neşe içinde okulumuza döndük.
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72.

Bu afişten söz konusu yarışmayla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Kimlerin katılabileceğine
B) Hangi alanlarda yapılacağına
C) Yarışmaların hangi konuda düzenleneceğine
D) Ne zaman sonuçlanacağına

73. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla isim tamlaması vardır?
A) Hikâyenin konusu pek bilinmiyor.
B) Misafir, sofranın bereketini artırır.
C) Çocuğun mutluluğu, evin huzurunda gizlidir.
D) Tekne keyfi yapmışlar Ege’de.
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74. Tilkinin biri çağırmış leyleği yemeğe.
I
Leylek varmış komşusunun evine ama
II
Lezzetli yemeklerden yiyememiş zavallı,
III
Çünkü yemeğin kabı değilmiş ona göre.
IV
Bu dizelerde numaralandırılmış tamlamalardan hangisinin türü farklıdır?
A) I

B) II

C) III

D) IV

75. Yazarın iç dünyasında hiçbir zaman büyümemiş, dünyaya temiz, safi hislerle bakan bir yön vardır. Bu çocuksu yön
hikâyelerde binbir kılığa girmiş; çocukların mutluluklarını, hüzünlerini, hayattaki zorluklarını yaşamıştır. Onların oyunlarında oyun arkadaşı olmuştur. Bazen bu çocuk kimsesiz olur, bazen sıska ve zayıf, bazen de sarışın…
Görüldüğü gibi hayatın temiz, günahsız yönünü temsil eden çocuklar Sait Faik’in dünyasında çok geniş bir yere sahiptir.
Bu metinden hareketle Sait Faik ve hikâyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Sait Faik, sadece mutlu çocukları anlatmıştır.
B) Sait Faik’in çocuksu yönünü hikâyelerinde görebiliriz.
C) Sait Faik, çocukluğun farklı yönlerini hikâyelerinde işlemiştir.
D) Sait Faik, hikâyelerinde çocuklara sıkça rastlarız.

76.“Islak paçalarını dizine kadar katlamıştı.” cümlesindeki tamlamanın özdeşi hangi cümlede yer almaktadır?
A) Doğanın dengesi bozuluyor artık.
B) Yüce dağlar geçit vermez onlara.
C) Kitaplığın düzenine hayran kaldım.
D) İnsanın yüreği sevgileri çoğaltmalı.
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77. Dedemin yaşı hayli ilerlemişti. Buna rağmen güzel bir sesi vardı. Bütün komşularımız onun sesiyle dertlerini,
I
II
III
yorgunluklarını unuturdu. Yaz akşamları bize uğrayan komşularımız, dedemden birkaç şarkı dinledikten sonra
IV
mutlu mesut evlerine dönerdi.
Bu metinde numaralanmış tamlamalardan hangisi sıfat tamlaması değildir?
A) I

B) II

C) III

D) IV

78. Bir adla birleşen sıfatın oluşturduğu kelime grubuna sıfat tamlaması denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması vardır?
A) Bahçenin kapısına kadar gelmiş.
B) Çocuk gibi hıçkıra hıçkıra ağlıyordu.
C) Hızlı adımlarla sokağı geçti.
D) Mahalle bekçisi sokağı dolaşıyordu.

79. “Yuvayı dişi kuş yapar.” atasözünün doğada şahitliğini yaptınız mı hiç. Yer çekimine inat çatılardan sarkan, göreni
şaşırtan, insanlara ilham veren yuvalardır bunlar. Erkek kuş yuvayı yapacakları malzemeyi temin ederken dişi kuş da
bu malzemeleri kullanarak harika bir mühendislik örneği olan yuvayı yapıyor. Kimi çamurdan, kimi dallardan. Sadece
mimarlarımıza örnek olmamışlar. Kuşaktan kuşağa, dilden dile aktarılmış özlü söyleyiş olan atasözlerine de konu olmuşlar.
Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Atasözleri, doğadan ilham alınarak oluşturulabilir.
B) Atasözleri nesilden nesile sözlü olarak aktarılmaktadır.
C) Atasözleri sadece gerçek anlamda kullanılır.
D) Kuşlar yuvayı oluştururken iş bölümü yaparlar.
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CEVAP ANAHTARI
1 ) Yer

: Uzak ülkelerin biri

Olay

: Her şeyden korkan bir farenin yaşadıkları

Zaman

: Belirsiz

Kişi ve varlık : Fare ve büyücü
kadrosu
2 ) İnsanlar, kendilerine güvenmedikleri sürece cesur olamazlar.
3)

4)

1)

Abuk sabuk konuşmak

a)

Birinin arkasından kötü konuşmak

2)

Arap saçına dönmek

b)

Çok tehlikeli bir işe karışmak

3)

Akıl sır ermemek

c)

Saçma sapan sözler söylemek

4)

Ateşle oynamak

d)

Bir işin çok karışması

5)

Atıp tutmak

e)

Bir işin sebebini anlayamamak

- Boğazlar, stratejik bağlantı yollarıdır.
terim
- Her konuda parlak fikirler sunardı.
mecaz
- Yemek kısa sürede pişti.
gerçek
- Yıllardır derin bir yalnızlık içindeydi.
mecaz
- Sıfatlar; varlıkların rengini, şeklini, durumunu gösteren sözcüklerdir.
terim

5)

6)

Belirtili isim tamlaması

Belirtisiz isim tamlaması

Çocuğun başarısı

Ev ortamı

Mutluluğun sırrı

Çiçek kokusu

Adamın öfkesi

Sokak gürültüsü
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7)

“Bakışları yüreğimi deldi.”cümlesinde altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır.
Tamlayanı ek almayan isim tamlamalarına belirtisiz isim tamlaması denir.
Kişisel görüş içeren cümleler öznel anlam içerir.
“Ufak tefek” biri anlamlı diğeri anlamsız sözcüklerden oluşmuş bir ikileme türüdür.
“Kabiliyet” yetenek sözcüğünün eş anlamlısıdır.
“Kan beynine sıçramak” öfkelenmek anlamında bir deyimdir.

8)

B

9)

10)
Cümleler

Belirtili isim
tamlaması

Adaletin gücüne inanalım.

Sıfat tamlaması

X

Gamlı baykuş dama konmuş.

X

Gösterişli desenler çizerdi sanatçı.

X

Su kanalları onarıma alındı.

11 )

Belirtisiz isim
tamlaması

X

Bu kadar da konuşulur mu?

soru

Bahar geldi mi ruhum çoşar.

pekiştirme

Daha önce buraları görmüş müydün?

zaman

Soğuk mu soğuk bir günde karşılaştık.

şaşırma
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12 )

İSİM TAMLAMALARI

TAMLAMANIN TÜRÜ

Şehir

Şehrin kalabalığı

Belirtili isim tamlaması

pul

Balık

Balığın pulu

Belirtili isim tamlaması

boya

Ayakkabı

Ayakkabı boyası

Belirtisiz isim tamlaması

çiçek

Kır

Kır çiçeği

Belirtisiz isim tamlaması

saat

Duvar

Duvar saati

Belirtisiz isim tamlaması

kalabalık

13 ) Cahit Sıtkı, şiirlerinde yaşama bağlılığı işler.
14 )

15 )

1) Pişmiş aşa su katmak

a)

Kolay kolay tuzağa düşmemek

2) Fırıldak çevirmek

b)

Bitmek üzere olan bir işi bozmak

3) Yaş tahtaya basmamak

c)

Hile yapmak

4) Yakayı ele vermek

d)

Yakalanmak

5) El ayak çekilmek

e)

Ortada kimsenin kalmaması

( D ) “Göz boyamak” sözü bir deyimdir.
(Y)

Art arda sıralanmış cümleleri ayırmak için noktalı virgül kullanılır.

( D ) Belirli bir tarih bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar.
( D ) “Eskiden beri uzun yolculukları sevmem.” cümlesinde sıfat tamlaması vardır.
(Y)

“Türkünün sözlerini çabucak ezberledim.” cümlesinde belirtisiz isim tamlaması vardır.

(Y)

“Gül böreği” belirtili isim tamlamasıdır.

( D ) “Senin de gözlerin doldu.” cümlesinde “de” bağlaç olarak kullanılmıştır.
( D ) “Sorgu sual” eş anlamlı sözcüklerle oluşmuş bir ikilemedir.
( D ) “Ankara, Türkiye’nin başkentidir.” cümlesi nesnel anlam içerir.

16 ) B
17 )

Bazı insanlar

Belgisiz sıfat

İki elma

Sayı sıfatı

Yorgun adam

Niteleme sıfatı

Kaç kitap?

Soru sıfatı

Şu çocuklar

İşaret sıfatı

18 ) B
19 ) D
20 ) A
21 ) B
22 ) C
23 ) D
24 ) B
25 ) C
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26 ) B

53 ) D

27 ) C

54 ) C

28 ) D

55 ) D

29 ) B

56 ) A

30 ) A

57 ) A

31 ) B

58 ) A

32 ) B

59 ) C

33 ) A

60 ) A

34 ) D

61 ) C

35 ) D

62 ) C

36 ) D

63 ) A

37 ) B

64 ) B

38 ) D

65 ) C

39 ) B

66 ) D

40 ) C

67 ) B

41 ) D

68 ) C

42 ) C

69 ) D

43 ) B

70 ) D

44 ) B

71 ) C

45 ) C

72 ) D

46 ) C

73 ) C

47 ) C

74 ) C

48 ) B

75 ) A

49 ) B

76 ) B

50 ) A

77 ) A

51 ) C

78 ) C

52 ) D

79 ) C
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