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6. SINIF 
TÜRKÇE TESTİ - 2

 1. Gül Hanım, online üzerinden öğrencilerine “Sözcükleri tanıyalım.” adlı çalışmayı yaptırmıştır. Bu çalışmada kavramı 
tanımlayan sözcük tespit edildikten sonra kavrama karşılık gelen sözcüğün yapım eki alıp almadığı incelenecektir.

1. Öğrencilerin okula su götürdükleri kap.

2. Fırın işleten kimse.

3. Öğrencilerin; bir öğretmenin gözetimi altında, araştırma, küme çalışması vb yollarla ve türlü eğitim araç ve             
    gereçlerinden de yararlanarak ders yaptıkları yer, sınıf, dershane.

4. Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış açılır kapanır alet.

Buna göre aşağıdaki görsellerden hangisi kavramları karşıladığı halde yapım eki almamıştır?

A)

C)

B)

D)

Çay içme kültürü,  bizim toplumumuz için bambaşka bir anlam ifade eder. Bir dostumuzla bir bardak çayı içerken 
içimizi dökeriz. Sevinçlerimizi, üzüntülerimizi paylaşırız. Yani bardağın içinde eriyen sadece şeker değildir. Uzun süre 
görmediğimiz, sevdiğimizi birini ziyarete giderken ‘’Çayını içmeye geliyorum.’’ deriz. Çay ne kadar demli ise muhabbet 
de o kadar demli olur. Muhabbete dalıp çayımız soğuduğunda ‘’Çayını soğutma.’’ denir. Burada asıl olan çay ne kadar 
soğursa muhabbet o kadar sıcak olur. Çünkü insan ancak muhabbete daldığı için çayını içmeyi unutup çayını soğutur.

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çay içerken ne çok acele etmeliyiz ne de çayı soğutmalıyız.

B) Toplumumuzda çay içme kültürünün özel bir yeri vardır.

C) Bazı insanlar demli çay içmeyi severken, bazıları açık çay içmekten hoşlanırlar.

D) Yapılan araştırmalara göre insanların büyük çoğunluğu çay içerken mutlu olur.

 2.
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 CÜMLE YAPIM EKİ ALMIŞ YAPIM EKİ ALMAMIŞSA

   1 Yaşamak şakaya gelmez.                  I                  Ş

   2 Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın.                  R                  L

   3 Bir sincap gibi meselâ,                  K                  A

   4 Yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey 
beklemeden,

                 D                  Ç

   5 Yani bütün işin gücün yaşamayı sevmek 
olacak.

                 E                  M

Gülbahar Hoca, yapım eklerinin işlevi hakkında öğrencilerini bilgilendirdikten sonra bir tablo oluşturup öğrencile-
rin bilgilerini pekiştirmiştir. Öğrencilerin bu tabloda, yapım eki almış veya almamış sözcükleri tespit ettikten sonra 
şifreye karşılık gelen sözcüğü bulmalarını istemektedir. 

Buna göre cümleler sırasıyla yapım eki alıp almadığına göre tespit ettikten sonra oluşan şifre 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmar        B) Şekil  C) Şark          D) İrade

Görselin sol tarafında hortumun oluşum aşamaları sağ tarafında ise numaralar verilmiştir.

Görseldeki açıklamalardan yola çıkarak anlamlı bir metin oluşturulursa 4. aşamadaki açıklama aşağıdaki-
lerin hangisi olur?

A) Sıcak hava, soğuk ve kuru havayla birleşerek girdap oluşturur.

B) Girdap alçalmaya başlar ve yerle temas eder.

C) Daha fazla hava alan girdap, tekrar yükselerek dönmeye devam eder.

D) Giderek artan hız, yıkıcı bir güç oluşturur.

3.

4.
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  5.

6.

7.

Havalar serinleyip sonbahar gelince Diyarbakır’da tatlı bir telaş başlar. İnsanlar da tıpkı karıncalar gibi kış hazırlıklarını 
yapar. Örneğin, yaz mevsiminin taze sebzelerinden kışın da faydalanmak isteyenler yaz mevsimin o lezzetli doma-
teslerini, biberlerini, fasulyelerini ve patlıcanlarını pişirip cam şişelere doldurarak konserve yapar. Tabi sadece kon-
serve yaparak bitmiyor iş. Dolmalık biberleri tek tek ipe takarak güneşte kurutup kışın lezzetli biber dolmaları yemek 
isteyenler de oluyor. Domatesler yaz mevsiminde bol olduğu için özellikle ezik domateslerin suyunu çıkartıp güneşte 
yoğunlaştırdıktan sonra bir domates salçası yapılır ki tadına doyum olmaz. Kışın bu salça, ekmeğin üzerine sürülerek 
afiyetle yenir. Yaz mevsiminde kışın geleceğini bilmek ve ona göre hazırlık yapmak insanlarla birçok canlının ortak 
özelliği.

Bu parçada aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
A) Diyarbakır’da, yaz aylarında tarım ürünleri açısından tam bir çeşitlilik yaşanmaktadır.

B) Kış mevsimine hazırlık yapmak birçok canlı türüyle insanların ortak özelliğidir.

C) Diyarbakır’da başlıca kış hazırlıkları; konserve, dolmalık biber ve salçadır.

D) Bazı insanlar kışa yoğun bir hazırlık yaparken bazıları hiçbir hazırlık yapmamaktadır.

 ✳ Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar.

Bu açıklama dikkate alındığında aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Karpuz Festivali 22 Ağustos’ ta başlayacak. 

B) Her pazar ailecek sinemaya gideriz.

C) Sizinle mayıs ayında tekrar görüşelim.

D) Kutlamayı 15 Ağustos salı günü yapalım.

8.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nokta yanlış kullanılmıştır?

A) Cumhuriyet, 29 Ekim 1923. tarihinde ilan edilmiştir.

B) Saat 08.30’da dersimiz başlıyor.

C) Maçın 4.hakemi oyuncu değişikliği işareti yapıyor.

D) 06.09.2010 tarihinde doğmuşum.
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9.

10.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “düşmek” sözcüğü “çıkarmak, eksilmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Açılış konuşmasını yapmak size düşer.

B) Kazandığı para yarı yarıya düşmüştü.

C) Aradığın bina yolun sağına düşüyor.

D) Çocuğun oyuncağı bahçeye düşmüş.

Sevgili …
Bugün hayatımın en mutlu 
günü. Çünkü uzun zamandır 
istediğim bisiklete bugün ka-
vuştum. Bugün çok yoruldum 
o yüzden artık uyumalıyım. 
İyi geceler…

Yukarıda bir yazı türünden alınmış örnek yer almaktadır.

Buna göre bu yazı türü aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Deneme            B) Anı                 C) Hikâye       D) Günlük

Son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü 
düşer. Bu olaya ünlü düşmesi veya ses düşmesi denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi yoktur?

A) Yere düşen çocuğun kolu sıyrılmış.

B) Merdivenlerde burun buruna geldiler.

C) Bağrı yanık sanatçının türküleri çalıyordu.

D) Çok güzel bir kahve dükkânı keşfettim.

8.
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 Bu paragraf ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Birinci kişili anlatım kullanılmıştır.

B) Hikâye türünde yazılmıştır.

C) Üçüncü kişili anlatım kullanılmıştır.

D) Düşünceden çok duygulara yer verilmiştir.

12.

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

                                                      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 Ortaokul  (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 )
 

    

                                                                                              
                                                                                                 
                    

11.

Çağımızın en büyük hastalığı tembelliktir. İnsanların işlerini kolaylaştıran aletler icat edildi. Bu da insanları tem-
belliğe ve hareketsizliğe sürükledi. Pek çok hastalığın temelinde hareketsizlik yatmaktadır. Hareketini kaybeden 
kişinin yaşama isteği de günden güne azalacaktır. Hilmi Ziya Ülken “Tembellik; bataklığın içinde sönen güneş gibi 
ruhun günden güne erimesi, büyük işler karşısında bütün coşkusunu ve sıcaklığını kaybetmesidir.” demiştir.

Bu paragrafta anlatılmak istenen nedir?

A) Tembelliğin tek sebebi yeni çıkan aletlerdir.

B) Tembellik, kişileri hareketsizliğe ve yaşamdan zevk almamaya sürükler.

C) Tembellik, kişiyi sadece psikolojik yönden etkiler.

D) Tembellik, tedavi edilebilir bir hastalıktır.

(11 ve 12. soruları metne göre cevaplayınız.)


