
6. SINIF 
TÜRKÇE  TESTİ - 1

http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

1. Bahar Hanım, Covid -19 virüsünün bulaşmaması için fiziksel mesafe ve kişisel önlemler ile ilgili bilgilendirme 
amacıyla internetten edindiği görseli çocuklarına göstermiştir.

Buna göre, aşağıdaki senaryolardan hangisi yapılırsa koronavirüs riski artmış olur?

A) Elvin, oyun oynarken maskesini takıp fiziksel mesafesini 1 metreden fazla tutarsa

B) Elvin, markete giderken maskesini takıp fiziksel mesafesini 1 metreden daha az tutarsa

C) Elvin, maskesini takıp koruyucu gözlükle alışveriş yaparsa

D) Elvin, dışarı çıktığı zaman maskesini takıp fiziksel mesafeyi 1 metreden fazla yaparsa

2. I.Sözcükler
I.    Cevap

II.   Hediye

III.  Ev

IV.  Özlem

Numaralanmış sözcüklerin eş anlamlıları yazıldığında bulmacanın baştan ikinci sütunu 
aşağıdakilerden hangisi olur?

II.

III.

IV.
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4. Nurettin Bey, büyük harflerin kullanımı ile ilgili aşağıdaki açıklamaları yapmıştır:

 ► Kurum, kuruluş, kurul, merkez, bakanlık, üniversite, fakülte, yönetmelik ve makam sözleri asılları 
             kastedildiğinde büyük harfle başlar.

 ► Dünya, güneş, ay sözcükleri gezegen anlamında kullanıldıklarında büyük harfle başlar.

 ► Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar. 

 ► Akrabalık bildiren kelimeler küçük harfle başlar.

 ► Cümle içinde özel adın yerine kullanılan makam veya unvan sözleri büyük harfle başlar. 

Buna göre aşağıdakilerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) Biz Dünya’dan ayrı yaşarken kâinat epey değişmiş.

B) Uzak Doğu’dan gelen heyeti Vali dün kabul etti.

C) Bu yıl Meclis, yeni döneme erken başlayacağını duyurdu.

D) Ayşe teyzem, sahile inip denizde yüzeceğiz diye sabah erkenden bize tost hazırlamış. 

Kayalar, bir veya çoğu kez birden fazla mineralin bir araya gelerek oluşturdukları kütlelerden meydana gelir. 
Kayalar; oluşum şartlarına, kristal durumlarına ve kimyasal özelliklerine göre sınıflandırılır. Örneğin, magmanın 
katılaşması sonucu oluşan kayalara magmatik veya volkanik kaya denir. Ayrışıp, ufalanan kayaların akarsu, 
rüzgâr, buzul ve dalga gibi taşıyıcı etkenler tarafından taşınarak biriktirilmesi sonucu oluşan kayalara tortul veya 
sedimanter adı verilir. Tortul ve volkanik kayaların yüksek sıcaklık ve basınç altında erimesi sonucu  içlerindeki 
belli minarellerin bir araya toplanarak oluşturduğu kayalar ise metamorfik veya başkalaşım kayaları adını alır.

Aşağıdaki sorulardan hangisi bu metinde anlatılanı karşılamamaktadır?

A) Kayalar nasıl meydana gelir?

B) Kayalar özelliklerine göre nasıl sınıflandırılır?

C) Minerallerin şekillerinin zamanla değişmesinin sebebi nedir?

D) Kayalar, yeryüzünde oluşan doğa olaylarından etkilenerek hangi isimleri alır?

3.

5. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı 
olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek amacıyla virgül (,) kullanılır.

Buna göre virgül, aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam karışıklığını önlemek için kullanılmıştır?
A) Küçük kız, sınıftan koşar adım çıktı.

B) Peki, dediklerinizi aklımda tutacağım.

C) Antalya’ ya yarın gideceğim, dedi.

D) Genç, doktorun yanına doğru ilerledi.
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6.

7.

Kış kapıya dayanmıştı. Sıcak ülkelere göç etmek gerekiyordu. Bütün kuşlar güneşe doğru kanat çırpmaya 
başlamıştı. Kuş sürüsünden bir leyleğin ise kanatları yorgun düşmüş ve artık uçamaz hâle gelmişti. Kışı sıcak 
bir ülkede geçirmesi gerekiyordu ama kanatlarında derman kalmamıştı. Gözü yaşlı bir şekilde bir ağacın dalında 
çaresizce beklerken bir sincap sesiyle irkildi.

Sincap:

 Leylek kardeş, neyin var? 
 Sıcak ülkelere gitmeye çalışıyordum. Kanatlarım güçsüz kaldı, uçamıyorum. Kışı sıcak bir yerde geçirmezsem 
 yaşayamam.
  Üzülme leylek kardeş. Bu kış seni misafir ederim. Bahar gelince havalar ısınır. Hem o zamana kadar kanatların  
  iyileşir.
  Sincabın bu teklifine hayır, demek olanaksızdı. Leylek, sincabın evinde kışı geçirdi. Bahar gelince kanatları da  
  eski gücüne ulaştı. Leylek kendisini ölmekten kurtaran sincabın bu iyiliğini hiçbir zaman unutamadı. Her sene   
  onu ziyarete gelerek ona ne kadar vefalı olduğunu gösterdi.

Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tanımadığımız insanları evimize almamalıyız.

B) İhtiyacı olan insanlara her koşulda yardım etmeliyiz.

C) Bize iyilik yapan insanların yaptığı iyilikleri unutmamalıyız.

D) İyilik yaptığımız insanların da bize iyilik yapmasını beklemeliyiz.

Ülkemizde çocuk futbolcuların sayısı her geçen gün artıyor. (I) Televizyondan dünyaca ünlü futbolcuları izleyen 
çocuklar, onları örnek olarak görüyorlar. (II) Neredeyse herkes ilerde Ronaldo ya da Messi olmak istiyor. 
(III) Futbolda asıl amaç topu rakip kaleye taşımaktır. (IV) Ne var ki birçok çocuk ileride dünyaca ünlü bir yıldız 
olabilecekken elinden tutan kimse olmadığı için hayallerine ulaşamıyor.

Bu parçada düşüncenin akışını bozan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

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

8. Türkçede sert ünsüzlerden “p – ç – t – k” ile biten bir sözcüğe ünlü ile biten bir ek getirildiğinde sözcüğün 
sonundaki ünsüz yumuşayarak “b – c – d – g” ye dönüşür. Bu kurala ünsüz yumuşaması denir.

Buna göre aşağıdaki atasözlerin hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek bir kelime kullanılmıştır?

A) Dost başa, düşman ayağa bakar.

B) Rüzgâr eken fırtına biçer.

C) Öfkeyle kalkan zararla oturur. 

D) Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır
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9.

Yukarıdaki görselden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?

A) Nasrettin Hoca’nın, farkında olmadan bindiği dalı kesip yere düşeceğini gören sincap,  hocayı kibar bir 
     şekilde uyarmaktadır.

B) Sincap, üzerinde bulunduğu dalın Nasrettin Hoca tarafından kesilmesinden endişe duyduğu için Nasrettin    
     Hoca’yı uyarmaktadır.

C) Nasrettin Hoca, zaten ineceğini düşündüğü için kolaylık olsun diye bindiği dalı keserek kısa yoldan aşağı   
     inmeye çalışmaktadır.

D) Ağaçlar, hem insanlar için hem de diğer canlılar hayati derecede önemli olduğu için ne olursa olsun ağaçları   
     kesmemeliyiz.

Aşağıda yer alan görsellerden hangisinin çıkardığı ses yansıma seslere örnek değildir?10.

 A)

 D)

 B)

 C)
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Çin’den başlayarak kısa sürede bütün dünyaya yayılan virüsün adı Corona Virüs ya da bir başka deyişle 
COVID-19’dur. Bulaşıcılık özelliği yüksek olan bu virüsten korunmanın yolları aslında çok kolaydır. Öncelikle 
bedenimizi -özellikle ellerimizi- temiz tutmalıyız. Herkesin dokunduğu alanlara dokunmamalıyız. Eğer 
dokunursak ellerimizi su ve sabunla en az yirmi saniye boyunca yıkamalıyız. Kimseyle temas etmemeliyiz. 
Kalabalık ortamlarda maske kullanmalıyız. Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde takmalıyız. 
Diğer bütün insanlarla aramızda mesafe olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer herhangi bir hastalık belirtisi 
taşıyorsak en kısa zamanda sağlık kuruluşuna gitmeliyiz.

(11 ve 12. soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

Bu metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Covit -19’dan korunma yollarının başında kişisel temizliğe dikkat etmek gelir.

B) Maskeyi ağzımızı ve burnumuzu kapatacak şekilde kullanmazsak faydasını göremeyiz.

C) İnsandan insana bulaşan bir virüstür. 

D) Corona Virüs sadece Çin’de görülmüştür.

11.

12. Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çin virüsü

B) Virüsten Korunma Yolları

C) Salgın

D) Pandemi

1.B  2.D  3.C  4.A  5.D  6.C  7.C  8.A  9.B  10.A  11.D  12.A

                                                      YAYIN KURULU
  Hasan VAR                       Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu      ( Türkçe Öğretmeni )
  İzzettin ÇELEBİ                 Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu     ( Türkçe Öğretmeni )
  Hayrullah AFŞİN               Namık Kemel İmam Hatip Ortaokulu ( Türkçe Öğretmeni )
  Bozan YILDIZ                    Bismil Ahmedi Hani Ortaokulu          ( Türkçe Öğretmeni )
  Gülbahar KALKAN          İMKB  Hattat  Hamit Aytaç Ortaokulu (Türkçe Öğretmeni )
  Faysal AFŞİN                  Şehit Halit Gülser Kız İmam Hatip Ortaokulu ( Türkçe Öğretmeni )
  Rojin Hacer TEMEL        Kervanpınar Ortaokulu        ( Türkçe Öğretmeni )
  Viyan Fatma KAPLAN     Büyükkadi Ortaokulu           ( Türkçe Öğretmeni )
  Rabia ÖNAL                    Koşuyolu Ortaokulu             ( Türkçe Öğretmeni )
  Mehmet DAĞTEKİN        Mevlana Halit Ortaokulu       ( Türkçe Öğretmeni )
  Serap ÖDEN ALTUNBAĞ   Huzur Evleri İmam Hatip Ortaokulu  ( Türkçe Öğretmeni )
 


