
6.SINIF 7. TEMA
ÇALIŞMA FASİKÜLÜ

TÜRKÇE

Bu kitapçık ŞANLIURFA Ölçme Değerlendirme Merkezi 
tarafından hazırlanmıştır.
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1. Aşağıdaki cümleleri belirttiği duygu açısından ( beğeni, küçümseme, sitem, pişmanlık, şaşırma, azımsama, 
özlem, yakınma ) inceleyerek boşluklara uygun olanı yazınız.

1) Sınav sonucunu çok düşük beklerken yüksek gelmesin mi?   ……….......………..
2) Yaptığın yemekler çok güzel olmuş.       ……….......………..                                               
3) Hani memlekete gelince beni arayacaktın.      ……….......………..                                    
4) Keşke onu söyleyerek arkadaşımın kalbini kırmasaydım.    ……….......………..             
5) Memleketim burnumda tütüyor.          ……….......………..                                                  
6) Tahlil sonuçlarının kötü çıkmasından korkuyorum.         ……….......………..                  
7) İki kitap okudun diye profesör mü oldun?         ……….......………..                               
8) Bu parayı artık dilenci bile istemiyor.        ……….......………..                                         

2. (1) Ben her zaman kendi işimi kendim halletmeye çalıştım. (2) Bazıları gibi işin kolayını seçmedim. (3) Bu da bana 
çok şey kazandırdı… (4) Kimileri gibi en ufak bir sorunumda ötedekilerini karıştırmadım. (5) Benimki hep farklı 
olsun istedim ama yeri geldiğinde o, bu, şu demeden yardım almasını da bildim. (6) Peki bu bana ne kazandırdı, 
derseniz? (7) Çok şey… 
(8) Benim size tavsiyem: Herkesten önce siz kendinize çare olun ki yardıma ihtiyacınız olduğunda hemen 
ulaşabilesiniz ona.

Yukarıdaki metinde kullanılan zamirlerle ilgili ifadeler doğruysa cümlenin başına "D", yanlışsa "Y" 
koyunuz.

1. (    ) 1. cümlede hem kişi zamiri hem de dönüşlülük zamiri kullanılmıştır.
2. (    ) 2. cümlede işaret zamiri kullanılmıştır.
3. (    ) 3. cümlede birden fazla belgisiz zamir örneği vardır.
4. (    ) 4. cümlede aynı türden zamire yer verilmiştir.
5. (    ) 5. cümlede ilgi zamiri dışında birden fazla işaret zamiri vardır.
6. (    ) 6. cümlede soru zamirinin yanı sıra belgisiz zamir de kullanılmıştır.
7. (    ) 7. cümlede belgisiz zamir türüne yer verilmiştir.
8. (    ) 8. cümlede birden çok kişi zamiri kullanılmıştır.
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3.         MİNYATÜR SANATI
Tarihi oldukça eskilere dayanan minyatür sanatı Osmanlı’ya kadar uzanmış bir resim sanatıdır. 19. yüzyıla kadar 
kitapların resimlenmesinde ve tarihî olayların tasvir edilmesinde kullanılıp gerek renk gerek figür gerekse işlenen 
konular bakımından belirli prensiplere sadık kalınan bir sanattır. Altın ve gümüş gibi değerli madenlerin de 
kullanıldığı, kıl fırçalarla yapılan bu rengarenk sanat, bir konu veya olayın başından sonuna tüm yönleriyle aynı 
sayfada ele alınmasına imkan verilişiyle sinematografik bir özelliğe sahiptir. Perspektifsiz bir sanat olmasına 
rağmen ayrıntılar oldukça önemlidir. Anlatılmak istenen hikayenin tüm güzellik ve derinliği bu ayrıntılarda gizlidir.  
Bir figür üzerinde dahi aylarca çalışılan, dolayısıyla sabır ve emek gerektiren bir sanattır.

Parçada geçen bazı kelimelerin sözlük anlamları farklı sembollerle gösterilerek aşağıda verilmiştir.  
Anlamı verilen kelimeleri parçadan bularak bulmacayı ve oluşacak şifreyi çözünüz.

Nesnelerin görünümünü 3 boyutlu olarak düz bir yüzeyde, yani 2 boyuta 
indirgeyerek, göstermeye yarayan bir iz düşüm tekniğidir

Çoğunlukla eski yazma kitaplarda görülen, ışık, gölge ve hacim duygusu 
yansıtılmayan küçük, renkli resim sanatı

Varlıkların resimde yer alan görüntüsü 

Sinemaya ilişkin, sinemayla ilgili

Ayrıntılarıyla anlatmak, betimlemek.
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4. Aşağıda sanatla ilgili söylenmiş bazı atasözlerine yer verilmiştir. Bu atasözlerini  karışık hâlde verilmiş 
olan anlamları ile eşleştiriniz.

..... 1) Sanat altın bileziktir. A)
Kişi tek başına ne kadar çalışırsa çalışsın işin 
inceliklerini bir bilenden öğrenirse o işi daha çabuk 
ve kolay yapabilir.

..... 2) Sanatı ustadan görmeyen öğrenmez. B) Bir evlat babasının sanatını onun ölümünden sonra 
sürdürür.

..... 3) Sanatına hor bakan boğazına torba 
takar. C) Kişinin elindeki sanat, değeri hiç eksilmeyen bir 

servettir.

..... 4) Babanın sanatı oğula mirastır. D) İşini küçümseyen kişi istediği gibi para kazanamaz 
ve sonunda dilenci olur.

5. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimlerin altını çiziniz, çizdiğiniz deyimlerin anlamlarını yazınız.

a. İğne ile kuyu kazmışlar, sonunda köy yolunu tamamlamışlardı. 

Dey�m�n anlamı: ........................................................................ . 

b. Birden karşısında beni görünce yüreği ağzına gelmişti.

Dey�m�n anlamı: ........................................................................ . 

c. Adalet karşısında boynumuz kıldan incedir Hakim Bey.

Dey�m�n anlamı: ........................................................................ . 

d. Pireyi deve yapmaya çalışma, sadece on dakika geç kaldım. 

Dey�m�n anlamı: ........................................................................ . 
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6. 

Güzel b�r hafta sonunda, korona günler�nde evde kalmaktan canınızın sıkıldığı vak�tlerden b�r gün, �sted�ğ�n�z 
k�ş�lerle b�rl�kte eğlencel� vak�t geç�reb�leceğ�n�z “Açık Havada Arabalı S�nema Etk�nl�ğ�” düzenlenecekt�r. Bu etk�nl�ğe 
k�mlerle b�rl�kte katılmak �sters�n�z? Arabanız olduğunu varsayarsak nasıl b�r arabanız olmasını �sterd�n�z? Hang� 
f�lm�n oynamasını �sterd�n�z? Bu tarz etk�nl�kler�n yapılması hakkında düşünceler�n�z nelerd�r? Düşünceler�n�z� yazım 
ve noktalama kurallarını da göz önünde bulundurarak aşağıdak� bölüme yazınız.

Katılmayı Düşündüğüm K�ş�ler:
İzlemek İsted�ğ�m F�lm:
Arabam:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………...………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ARABALI SİNEMA ETKİNLİĞİ
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7. Aşağıda verilen resimden ve giriş bölümünden hareketle yazım ve noktalama işaretlerine de uyarak 
öyküyü tamamlayınız ve öykünüze başlık eklemeyi unutmayınız.   

………………………………………………………..
Tarlaların sarardığı göğün yedi kat açıldığı parlak bir temmuz gününde köy ahalisi çalışmaktan 
bitap düşmüştü. İşin büyük bir bölümü bitmesine rağmen ayakta durmaya takati kalmayan dört 
genç canı pahasına oraklarını sallıyordu. Diğerleri ise hiç umursamadan kaşıklarını çanaklara 
daldırıp ikindi sefası sürüyordu. Derken bir gürültü koptu.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………..
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8. Aşağıdaki cümlelerde renkli yazılan kelimelerden işaret zamiri olanlara "İ", kişi zamiri olanlara "K" 
koyunuz.

a. ...... O, tatilde dayısına gidecek. d. ...... O, saksının içinde duruyordu.

b. ...... Onun bizimle aynı fikirde olduğuna sevindim.                                                           e. ...... O, dün gezmeye gitmiş.

c. ...... Onlar bayatladığı için çöpe atılacak.                                                 f. ...... Onu okula giderken cebinden düşürmüş.

9. Aşağıdaki kelimeleri yapılarına göre gruplandırarak uygun kutucuğa yazınız.

sanatçı akıcı merkez d�yarlar yurtsever

camın hastalık den�zaltı bereket okuryazar

BASİT TÜREMİŞ BİRLEŞİK

10. Aşağıdaki edatların cümlelere kattığı anlamları doğru şekilde eşleştiriniz.

...... a. Zil çaldığı gibi dışarıya çıktı.                                                                  1. zaman

...... b. Bu soruyu ancak o çözebilir.                                                                   2. benzerlik

...... c. Sular kesildiği için temizlik yarım kaldı.                                                 3. amaç

...... d. Söğüt ağacı gibi yapraklarını döktü.                                                        4. sebep

...... e. Kitap okumak için zaman ayırdı.                                                              5. sadece
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11. 
ama de

oysak� ve

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere verilen bağlaçlardan uygun olanları yazınız.

a. Toplantıya annem ………….  katılacakmış.
b. Seninle gelebilirim ………….  fazla vaktim yok.
c. Her sabah buraya geliyor …………. güneşin doğuşunu izliyor.
d. Yine film  saatini kaçırdım  ………….  erken gelmiştim.

12. 

Seyyar b�r şems�ye tam�rc�s�, b�r kış günü yol kenarında b�r yere oturmuş arızalı şems�yeler� tam�r 
ed�yordu. Tam�rc�, tam�r ed�lecek kısımları d�kkatle ölçüyor, �t�na �le yama koyuyor ve teller� b�rer b�rer 
deneyerek güçlend�r�yordu. Tam�rc�y� hayranlıkla seyreden b�r genç, onun yanına yaklaştı ve sordu:
– İş�n�z� çok d�kkatl� yapıyorsunuz. Şems�ye tam�rc�s� el�ndek� �ş� bırakmadan:
– Evet, ben her zaman �y� �ş yapmaya çalışırım, ded�. Sonra konuşma şu şek�lde devam ett�:
– Müşter�ler�n, yapılan �ş�n �y� veya kötü olduğunu, ancak sen g�tt�kten sonra anlayacaklar.
– Evet, haklısın!
– Bu tarafa tekrar gelecek m�s�n�z?
– Hayır!
– O halde, n�ye bu kadar t�t�zs�n�z?
– O zaman, benden sonra buradan geçecek d�ğer tam�rc�ler�n �ş� kolaylaşacak. Eğer ben kötü 
malzeme kullanır ve baştan savma �ş yaparsam, halk bunu er veya geç anlar ve benden sonra 
buradan geçecek tam�rc�ye �ş vermez.

Aşağıdak� boşlukları ver�len metne göre doldurunuz.

KİŞİLER
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………..................…………

YER
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………..................…………

OLAY
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………..................…………

ZAMAN
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………..................…………

HİKAYE UNSURLARI
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13. Aşağıda yer alan kelimeleri yapı yönünden inceleyerek uygun kutulara yazınız.

          yapıt              evler             konuk         b�çerdöver         sınav          ağacın        konuksever

 yolcular        konuda         hanımel�           soğuk            aracı         aslanağzı        geld�ler          çekyat

BASİT TÜREMİŞ BİRLEŞİK

14. Aşağıda numaralar ile verilen deyimleri,  harflerle verilen anlamları ile eşleştiriniz.

..... 1) Astarı yüzünden pahalı olmak A) Sarsılmamak, yenilgi yaşamamak

..... 2) Ağzı kulaklarına varmak B) İleriyi düşünerek ılımlı davranmak

..... 3) Başına çorap örmek C) Çok sevinmek, mutlu olmak

..... 4) Sırtı yere gelmemek D) Birini kötü duruma düşürmek

..... 5) Açık kapı bırakmak E) Gerçek değerinden fazlaya mal olmak

15. Aşağıdaki bilgilere göre soruyu cevaplayınız.

Ahmet, B�lal, Ceren, Derya, Erhan ve Fat�h b�r koşuya katılmışlardır.Yarışla �lg�l� olarak 
b�l�nenler şunlardır.

1-Fat�h, Ceren’den hemen sonra yarışı tamamlamıştır.
2-B�lal, Ahmet’ten hemen sonra Ceren’den �se hemen önce yarışmayı tamamlamıştır.
3-Fat�h, Derya’dan sonra Erhan’dan �se önce yarışmayı tamamlamıştır.

Bu b�lg�lere göre yarıştak� sıralamayı aşağıya yazınız.

1

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

2 3 4 5 6
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16. (I) Defterin ham maddesi ağaçtır. Önce ağaç olması gerek. Ağaçlar kesilir. (II) Sonra gerekli yerlere giderek düz, 
beyaz veya çeşitli renklerde bulunan "kâğıt" adı verdiğimiz bir madde oluşur. (III) İhtiyaca göre, düz, çizgili vb. 
çizgiler deftere eklenir. (IV) Bu kâğıt bobinler defter üretim hattına gider. (V) Sonra defterin yaprak sayısına göre 
ayarlanır. (VI) Üst üste getirilerek bir defter oluşturulur. Sonra çeşitli yerlere, mesela kırtasiyelere götürülerek 
satılır.

Anlam bütünlüğünün sağlanması için numaralanmış yerlerden hangileri yer değiştirmelidir?

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

17. Yeni bir kavramı karşılamak üzere, birden fazla sözcüğün bir araya gelip kaynaşmasıyla oluşan sözcüklere 
birleşik sözcük denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizli sözcük birleşiktir?

A) Rahmetli dedem, bana her zaman eski masalları anlatırdı.
B) Özellikle iyiler sonunda kazanır, kötüler kaybederdi.
C) Onu dinlerken adeta zamanın durmasını isterdim.
D) Ninem de anlatırdı ama dedeminki kadar etkileyici değildi.

18. Tezat (Karşıtlık) Sanatı: Birbirine karşıt düşüncelerin, kavramların, duyguların bir arada kullanılmasıdır. 

 Buna göre aşağıdaki dizelerden hangisinde tezat sanatı kullanılmamıştır?

A) İçimde kar donar, buzlar tutuşur,
 Yağan ateş midir, kar mıdır bilmem.
B) Kımıldanır her dertlerim devinir,
 Yas ile sevincim yıkışır dağlar.
C) Sevincinden ağlayan, gülen, haykıran rüzgâr
 Kalplere sevinç, umut ve inanç getiriyor.
D) Ağacınız yapraklarla donanır,
 Taşlarınız bir birliğe inanır.

19. “Sizinle gelmem için öncelikle babaannemden izin almam gerekir.”

Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur?

A) Kişi zamiri      B) Birleşik sözcük
C) Bağlaç      D)  Edat
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20. Sıfat yapan –ki : Her zaman “bitişik” yazılır. Eklendiği kelimeyi sıfat yapar. Yani önündeki (sağındaki) isme “hangi” 
sorusunu sorarak onu bulabiliriz. Örnek: Çantadaki kitap (hangi)

Bu açıklamalardan hareketle aşağıdaki cümlelerden hangisinde "-ki" eki sıfat yapan ek görevinde 
kullanılmıştır?

A) Gözlerindeki anlamsız bakışlardan bir şey anlayamadım.
B) Unutmayalım ki başarmanın yarısı inanmaktır.
C) Ali’nin çantasını görünce o da onunkinden istedi.
D) O kadar çok çalıştım ki bu sınavdan iyi not alacağım.

21. Gelişmiş ülkelerde sanata verilen önem büyüktür. Buna paralel olarak geri kalmış ülkelere bakıldığında, sanatın 
pek de önemsenmediği, sanatsal faaliyetlerin çok az olduğu görülmektedir. Mustafa Kemal Atatürk: ”Sanatsız 
kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” derken, sanatın önemini vurgulamış ve her 
milletin sanatla mutlaka uğraşması gerektiğini ifade etmiştir. Sanat, bilim ve teknolojinin de tamamlayıcısı 
niteliğindedir. Sanatın bulunmadığı bir yerde, bilim ve teknolojinin mükemmelliğinden bahsetmek çok zordur. 

Altı çizili ifade ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Sanatın bütün toplumları birleştirdiği
 B) Sanatın bulunmadığı bir yerde bilim ve teknolojinin de olmadığı
 C) Sanatın toplumun dilini yansıttığı
 D) Sanatın toplum için yaşam kaynağı olduğu

22. Yüzyıllar boyunca sayısız uygarlığa ev sahipliği yapan Anadolu’da büyük bir kültür çeşitliliği oluşmuştur. Bir 
toplumun yaşam biçimi, inançları ve değer yargıları o toplumun kültür ögelerini oluşturur. Her milletin, her halkın 
kendine özgü bir kültürü ve yaşam biçimi vardır. 

Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anadolu’da sayısız ve eşsiz eserler bulunmaktadır.
B) Her milletin kendine has yaşam şekli ve kültürü vardır. 
C) Bir toplumda ne kadar uygarlık varsa o kadar el sanatı var demektir.
D) Bir halkı tanımak istiyorsak el sanatlarına bakmalıyız.
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23. Palmiye türü bir meyve olan ve Arap Yarımadası ile Afrika'da yetişen hurmanın yararları oldukça fazladır. Tatlı 
bir lezzete sahip olan hurma bol miktarda lif ve A, C, B1 ve B2 vitamini içeriği ile özellikle kansere karşı iyi gelen 
besinler arasında gösterilir. Vitamin ve mineral kaynağının yüksek olduğu bu meyve özellikle insan vücudundaki 
şeker seviyesini düzenleyici özellik taşımaktadır. Kilo verdiren özelliğiyle hurma her dönem tüketilebilir. Cilt 
güzelliği ve sağlığının korunmasında rol oynar. Ramazan aylarının vazgeçilmezi hâline gelen hurma, iftarda az 
miktarda tüketimi ile vücutta dinlendirici etki gösterir.  Strese karşı iyi gelmekle beraber hafıza kaybını engelleyici 
özelliği bulunmaktadır.

Bu parçada aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir ?

A)  İçermiş olduğu vitaminlere
B)  Hangi bölgede yetiştiğine
C)  Daha çok hangi ayda tüketildiğine
D)  Kronik hastalıkları olanların az tüketmesi gerektiğine

24. ANNE: Gördün mü bey komşunun yeni doğan bebeği ne kadar da güzeldi.
BABA:  Evet hanım maşallah biblo gibiydi.

Altı çizili ifadenin parçaya kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaramaz, şımarık     B) Uslu, sessiz  C) Ufak tefek, zarif  D) Zayıf, çelimsiz

25. “Her şey vaktini bekler. 
Ne gül vaktinden önce açar,
Ne de güneş vaktinden erken doğar.
Bekle, senin olan sana gelecektir.”
                                                    Mevlana
Mevlana, bu sözüyle aşağıdakilerin hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Kararlılığın      B) Yardımseverliğin 
C) Sabretmenin      D) Fedakarlığın
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26. Türkçe  dersinde  Sevcan  Öğretmen  “Kelime Treni” adında bir  etkinlik düzenliyor.  Bu etkinliğin kurallarını ise 
aşağıdaki  gibi belirliyor :

•  İlk adım olarak  öğretmen bir kelime  belirleyecek.
• Sırasıyla her öğrenci  söylenen kelimenin son harfiyle yeni bir kelime söyleyecek.

Buna göre  aşağıdakilerden hangisi  oyunun amacı dışında kalmıştır ?

A) Sem�z Zebra Atmosfer Rasathane

B) Aroma Atık K�tap Panjur

C) Denge Efekt Tablo Lokal

D) Faal�yet Tels�z Zam�r Robot

27. Yaşamak güzel şey doğrusu
Üstelik hava da güzelse
Hele gücün kuvvetin yerindeyse
Elin ekmek tutmuşsa bir de
Hele tertemizse gönlün
Hele kar gibiyse alnın
Yani kendinden korkmuyorsan
Kimseden korkmuyorsan dünyada
Dostuna güveniyorsan
İyi günler bekliyorsan hele
İyi günlere inanıyorsan
Üstelik hava da güzelse
Yaşamak güzel şey
Çok güzel şey doğrusu
                    

Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?

A) Yaşama sevinci      B) Korku
C) Hüzün        D) Geçmişe özlem
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28. 

a.1.

2.

3.

b.

c.

Hazıra konmak �stem�yorsan 
tem�zl�ğe yardım et!

Şükürler olsun k� alnımız açık 
yüzümüz ak.

Dünyayı toz pembe görmey� 
bırak artık!

Başkasının emeğ�yle ortaya 
çıkmış b�r şeyden yararlanma.

Üzücü durumlara b�le �y�mser 
gözle bakmak.

Çek�necek h�çb�r durumu veya 
ayıbı olmamak.

....

....

....

Yukarıdaki cümlelerde verilen altı çizili deyimler anlamları ile eşleştirildiğinde doğru eşleştirme hangi 
seçenekte verilmiştir?

A) 1 - a B) 1 - c C) 1 - b D) 1 - a
2 - c 2 - b 2 - a 2 - b 
3 - b 3 - a 3 - c 3 - c

 

29. 

Bu afişle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Hangi kuruluş  tarafından hazırlandığına   B) Tıbbi maske çeşitlerinin neler olduğuna
C) Afişin hangi amaçla oluşturulduğuna   D) Tıbbi maskenin doğru kullanım şekline
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30. 

Müz�k d�nlemek, ruhları d�nlend�r�r; kırılmış kalplere �lham ver�r; 
umutsuzlukta tesell� ve umut olur.

Aşağıdakilerden hangisi tahtadaki cümlede geçen sözcük türlerinden biri değildir?

A) İsim   B) Sıfat   C) Bağlaç  D) Edat

31. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edatın cümleye kattığı anlam yanlış verilmiştir?

A) Kendini affettirmek için her şeyi yapıyordu. (Amaç)
B) Konsere gidebilmek için bilet almalısın. (Koşul-şart)
C) Senin için her zorluğa katlanırım. (Uğruna)
D) Erken çıkmadığımız için geç kaldık. (Göre)

32. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "kişiden kişiye değişebilen bir yargı" içermektedir?

A) Dün gittiğimiz sahil çok güzeldi.
B) Yüz ölçümü en büyük olan ilimiz Konya’dır.
C) Okuduğum kitap 100 sayfadan fazlaydı.
D) Bu eser üç perdelik oyundan oluşuyor.
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33. Deniz Öğretmen sınıfında önce zamirler konusunu daha sonra  bağlaçlar konusunu işlemiştir. Öğrencilerine 
zamirlerin ismin yerini tuttuğunu, bağlaçların ise  kelimeleri ve cümleleri bağlama görevinde kullandığını 
anlattıktan sonra aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan kelimelerin ikisinin zamir diğer ikisinin de bağlaç olduğunu 
söylemiştir.

B�ze olan �nancınızdan 
dolayı teşekkür eder�z.

Al� ve  Ömer üstün 
başarı belges� almaya 
hak kazandılar.

Onu masaya bırak, ded� 
öğretmen.

Duydum k� unutmuşsun 
verd�ğ�n sözler�.

I

II

III

IV

Konunun akışına göre önce zamir örnekleri geleceği için hangileri yer değiştirirse doğru sıralama olur?

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

34. Tabloda kişisel görüş bildiren cümleler  "+" kişisel görüş bildirmeyen cümleler ise  "-" ile gösterilecektir.

..... Karşımızda Türk sinemasının en sevilen ismi duruyor.

..... Gençler sinemadan kopmasın diye çalışmalar yapılıyor.

..... Yazarın son kitabı için yeni baskı tarihi verildi.

..... Sanatçının son filmi herkesin aklına kazınmıştı.

Buna göre doğru işaretleme aşağıdakilerden hangisidir?

A) + B) + C) - D) -
- - + +
- - + -
- + - +

35. 1. Okuldan gelince bizi arıyor.
2. Kimse geleceğini bilmiyordu.
3. Bunları da dolaba koyalım.

Bu cümlelerde bulunan altı çizili zamirlerin türleri hangi seçenekte sırasıyla verilmiştir?

A) Soru zamiri / Belgisiz Zamir / İşaret zamiri 
B) Kişi zamiri / Soru zamiri / Belgisiz Zamir
C) Kişi zamiri / Belgisiz Zamir / İşaret zamiri
D) Soru zamiri / Kişi zamiri / Belgisiz Zamir
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36. Çocukluğum, çocukluğum...
Uzakta kalan bahçeler.
O sabahlar, o geceler,
Gelmez günler çocukluğum.

Bu dörtlüğün ana teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğa sevgisi  B) Memleket hasreti  C) Çocukluğa özlem  D) Ayrılık korkusu

37. 
Tar�h Şanlıurfa N�ğde

5 Temmuz
Pazartes�

6 Temmuz
Salı

7 Temmuz
Çarşamba

Parçalı 
Bulutlu

Parçalı 
Bulutlu

Güneşl�

Güneşl� 40 0

39 0

38 0  Bulutlu

Sağanak 
Yağışlı

28 0

27 0

28 0

Verilen tarihlerdeki hava durumu bilgilerine bakarak aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz?

A) En yüksek sıcaklık Şanlıurfa’da 7 Temmuzda görülmüştür.
B) İki ilin sıcaklık değerleri birbirinden farklıdır. 
C) Salı günü bir ilimizde yağış görülmektedir.
D) Sıcaklıkların yüksek olması kuraklığa neden olmaktadır. 

38. "Olanları anlamak için ben de oraya gittim ama orada ne olduğunu bir türlü anlamadım." cümlesinde hangi 
sözcük türü kullanılmamıştır?

A) Bağlaç         B) Zamir       C) Edat        D) Ünlem
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39. Gece yine gündüze dönecek,
Unutma sen hayal ettikçe bu ateş sönmeyecek.
Yukarıdaki şiirde altı çizili kelimeler arasında olan söz sanatının özdeşi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güneş gibi parladın dünyama.    B) Rüzgâr bile seni sorar bana.
C) Dağlar kadar derdi vardı garibin.   D) Gerçek ile yalan şimdi belli olacak.

40. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sadece basit yapılı sözcükler kullanılmıştır?

A) Evin yollarına çiçek saksıları dizdik.   B) Sınavda çok zor sorular sorulmuştu.
C) Bilgisiz insan rotasız gemiye benzer.   D) Bu havalar gittikçe ısınacak sanırım.

41. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı zamir türleri bir arada kullanılmıştır?

A) Ben de sizinle gelmek istiyorum.
B) Bazıları içeri girip herkese baktı.
C) Sen markete gidince ne aldın?
D) Şunları kaldırıp yerine bunları koy.

42. Yoksul bir çocuk görsem
Yağmur altında üşüyen
Köprü olmak geçer
Hiç değilse
İçimden…                              

Bu şiirde şair aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A) Merhametli olmayı      B) Kararlılığı
C) Hayata bağlılığı      D) Umutlu olmayı
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43. İnsan özelliklerini doğadaki diğer canlılara aktarma şeklinde gerçekleştirilen söz sanatına kişileştirme denir.

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kişileştirme sanatı yoktur?

A) Bir güvercin konuverdi önüme, selam getirdi anamdan.
B) Her bayram olduğu gibi yine bayramlıklarını giymiş köyümüz; şehirden gelecek çocuklarını bekliyor.
C) Ömer amcanın altın gibi bir kalbi vardı.
D) Meşenin canı sıkılmıştı etrafındaki çamların kesilmesine.

44. Varlıkların adını söylemeden, onları işaretle göstermeye yarayan sözcüklere işaret zamiri denir. 

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri yoktur?

A) Ayşenaz ve ailesi buraya on yıl önce taşınmış.  B) Size ait olan eşyalar orada.
C) Testteki sorulardan birkaçı çok kolaydı.   D) Bu, yapılacak işlerin listesi.

45. 

Güneş S�stem�ndek� Gezegenler

Bu görselden aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılabilir?

A) Gezegenlerin dönüş yönü    B) Gezegenlerde yaşam olup olmadığı
C) Güneşe en yakın olan gezegen   D) Güneşin sıcaklık derecesi
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CEVAP ANAHTARI

1.   1-şaşırma, 2-beğeni, 3-sitem, 4-pişmanlık, 5-özlem, 6-kaygı, 7-küçümseme, 8-azımsama

2.   1-D, 2-Y, 3-Y, 4-Y,5-D, 6-Y, 7-D, 8-D

3.  

        
M

İ

P N

    

E1 Y             

R A

T S T

A P Ü

S2 İ N E3 M A T O G R4 A F İ K

V K

İ T

R İ         ŞİFRE

F İ G Ü R E1 S2 E3 R4

4.   1-C, 2-A, 3-D, 4-B

5.   a. İğne ile kuyu kazmışlar, sonunda köy yolunu tamamlamışlardı.

      Deyimin anlamı: Zor denecek bir işi yetersiz araç ve gereçlerle başarmaya çalışmak

  b. Birden karşısında beni görünce yüreği ağzına gelmişti.

       Deyimin anlamı: Birden çok korkmak.

  c. Adalet karşısında boynumuz kıldan incedir Hakim Bey.

      Deyimin anlamı: Haksız olduğu anlaşıldığında verilecek her türlü cezaya razı olmak

  d. Pireyi deve yapmaya çalışma, sadece on dakika geç kaldım. 

       Deyimin anlamı: Küçük bir olayı büyütmek.

6.   Öğrenci cevabı incelenir.

7.   Öğrenci cevabı incelenir.

8.   a) K b) K c) İ d) İ e) K f) İ
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9.   Basit: Camın, merkez, diyarlar, bereket

 Türemiş: Sanatçı, akıcı, hastalık

 Birleşik: Yurtsever, denizaltı, okuryazar

10.   a: 1, b: 5, c: 4, d: 2, e: 3

11.   a: de, b: ama, c: ve, d: oysaki 

12.   Kişiler: Şemsiye tamircisi ve bir genç  Yer : Yol kenarı Zaman: Bir kış günü

 Olay: Seyyar bir tamircinin işini düzgün yapması sonucu gencin dikkatini çeker. Ve genç bunun sebebini öğrenir.   

13.   Basit: evler, ağacın, konuda, geldiler

 Türemiş: yapıt, konuk, sınav, yolcular, soğuk, aracı

 Birleşik: biçerdöver, konuksever, hanımeli, aslanağzı, çekyat

14.   1-E, 2-C, 3-D, 4-A, 5-B

15.   DERYA, AHMET, BİLAL, CEREN, FATİH, ERHAN

16.  C

17.  B

18.  D

19.  C

20.  A

21.  D

22.  B

23.  D

24.  C

25.  C

26.  C

27.  A

28.  A

29.  B

30.  D

31.  D

32.  A

33.  C

34.  B

35.  C

36.  C

37.  D

38.  D

39.  D

40.  A

41.  C

42.  A

43.  C

44.  C

45.  C
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