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6. SINIF 
TÜRKÇE  TESTİ - 3

 1.

 2.

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin anlamca karşılıkları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

                                              
A)     karışıklık           samimi        sıra    varlıklı

B)     bulanık       yürekten     katışıksız      bolluk

C)     karışıklık             samimi       katıksız   çeşitlilik

D)     dağınık        candan       halis   güç

 

Büyük kentlerin keşmekeşinde beton yığınları arasında büyümüş, eline bir kere bile çelik çomak almamış çocuklara üzülmü-

şümdür hep. Bir yaz tatilinde kendinize bir iyilik yapın. Anadolu’nun herhangi bir köyüne gidin. İçtenliği, komşuluğu, bir fincan 

kahvenin kırk yıllık hatırını, kaynak suyunun saflığını, dağ çileğinin lezzetini görün. Terk ettiğimiz, dönüp bir daha bakmadığı-

mız köylerimizdeki zenginlikleri keşfedin. Bu vatan bizim. Bir avuç nemli toprağı ellerinizde sıkın, bir kelebeğin, bir uğur 

böceğinin arkasından koşun.
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Sosyal Bilgiler Öğretmeni Nurettin Bey, birlikte yaşamın önemini vurgulamak için akıllı tahtaya Bilim Teknik dergisi-
nin bir metnini yansıtmıştır. Öğrencilerin bu metni okuyup yorum yapmasını istemiştir.

Buna göre,
1. Doğadaki canlılar bir arada yaşayarak muhteşem bir uyum oluşturur.

2. Doğadaki bir bitki topluluğunun tamamen yok olması diğer canlıların da yok olmasına neden olur.

3. Canlıların yaşam alanlarına zarar verilirse ekosistem de tehlikeye girer ve insanlığın sonu yaklaşmış olur.

4. Dünyanın tek bir yerinde olan ekosistem, yağmur ormanlarında vardır.

yargılarından hangisine ulaşılamaz?

A) 1                 B)  2                     C) 3              D) 4

  1   3  2   4
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3.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Avrupa Birliği ülkeleri güneş ve rüzgâr enerjisinden ürettiği elektrik payı Dünya’daki birçok ülkeden fazladır.

B) Güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üretim payı en fazla Almanya iken en az ise Rusya’dır.

C) Türkiye’ de güneş ve rüzgâr enerjisinin üretim payı Dünya sıralamasında 4.’dür.

D) Çin’de güneş enerjisinden elde edilen elektrik üretimi payı rüzgâr enerjisinden daha fazladır.

  4. Koronavirüs salgını etkili bir şekilde devam ediyor. Bu hastalığa yakalananlar oldukça kötü günler geçiriyor. Virüs 
dediğimiz şey bizim gibi akıllı değil. Başka insanlara bulaşmak için sinsi planlar yapmıyor. Koronavirüs  bulaşıcı bir 
hastalıktır. Yani bu hastalığı insanlar birbirine bulaştırıyor. Önemli olan bu hastalığa hiç yakalanmamak. Peki bu 
hastalıktan nasıl korunabiliriz? Bu hastalıktan korunabilmenin iki yolu var:  Birinci yol aşı. İkinci yol tedbirler. Şuanda 
aşı çalışmaları var. Ancak bu hastalığa karşı etkili bir aşı henüz  bulunamadı. O zaman şimdilik böyle bir yol yok. 
Demek ki yapmamız gereken tedbirlere sımsıkı uymak. Evvela maske takmadan dışarıya çıkmamalıyız. Çünkü bu 
virüs da en fazla solunum yoluyla bulaşıyor. Başka insanlarla konuşurken en az 1.5 metre mesafeli olmalıyız. Son 
olarak da ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkamalıyız. Eğer biz bu tedbirlere sımsıkı sarılırsak koronavirüs bize bu-
lamaz. Bizi hasta edemez. Ama gel gör ki insanların çoğu duyarsız. Maskesini koluna takanlar mı dersin, çenesine 
takanlar mı… Biz bu şekilde davranmaya devam edersek bu beladan kolay kolay kurtulamayız. Herkes elini taşın 
altına koymalı.

Bu parçada “koronavirüs”ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Koronavirüs hastalığı, insanların birbirilerine bulaştırdığı tehlikeli bir salgın hastalıktır.

B) Bu hastalığa yakalanmamak için günümüzde etkili bir aşı henüz bulunamamıştır.

C) Toplumdaki herkes bu konuda oldukça duyarlı davranarak hastalığı zayıflatmıştır.

D) Daha çok solunum yolu ile bulaşan bir hastalık olduğu için mutlaka maske takılmalıdır.
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6.

7.

Malatya denilice aklımıza ilk gelen şeylerden biridir kayısı. (I) Şehirde bu meyve o kadar çok seviliyor ki kurutul-
muş kayısıdan tatlısına birçok lezzet var. (II) Kayısının tadına oradayken bakabileceğiniz gibi şehirden ayılırken 
birkaç paket yanınızda getirebilirsiniz. (III) Kurutulmuş kayısıdan yapılan hoşafların tadına doyum olmaz mesela. 
( IV) Son yıllarda bazı işletmeler kayısıyı çikolatalı soslarla zenginleştirerek lezzetine lezzet katıyor. 

Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?

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

Aslan bir gün ormanda,

Dolaşmış bir fil kılığında.

Kime sorsa ormanın kralını,

Kötü söz işitmiş devamlı.

Hayvanlar hep bir ağızdan söylemiş:

— Adaletsizdir aslan, krallığa yakışmaz.

Aslan durup düşünmüş,

Hak vermiş dostlarına.

Bundan sonrası için demiş:

— Söz veriyorum adil olacağıma.

Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Fıkra türünde yazılmıştır.

B) Şiirsel biçimde oluşturulmuştur.

C) Sade bir dil kullanılmıştır.

D) Karşılıklı konuşmalara yer verilmiştir.

5. Annem, mutfakta yemeğin pişmesini bekliyordu. Ben ve babam da anemin bizi yemeğe çağırmasını bekliyorduk. 
Yemek hazır olmak üzereydi. Kapı zili çaldı. Hemen kapıya koştum. Bir sürü misafir gelmişti. Evimize misafirlerin 
gelmesi tabi ki çok güzel bir şey ama misafirlerimiz haber vermeden gelmişlerdi. Üstelik yemeğe kaldılar. Yemeği-
miz çok azdı. Annem, babamı mutfağa çağırdı: 

- Yemeğimiz çok az bey. Herkese yetmeyecek. 

-Yemek az olabilir hanım. Önemli olan yemeğin az olması değil. Muhabbetin az olması. Yemeğin tadı unutulur 
gider. Ama bizim onlara göstereceğimiz sevgi hiç bir zaman unutulmaz. Merak etme.

Bu parçada olay, yer, zaman ve kişiler hangisinde doğru şekilde verilmiştir?

OLAY YER ZAMAN KİŞİLER

 A) Evimize habersiz gelen misafirlerin 
yemeğe kalması

Evimiz Belirsiz Ben, annem, babam ve 
misafirlerimiz

B) Yemeğimizin az olması Belirsiz Akşam Ben, annem ve babam

C) Misafirlerin yemeği beğenmemesi Mutfak Yemek zamanı Belirsiz

D) Babamın misafirlere yemek ikram etmek 
istememesi

Evimiz Belirsiz Ben , annem, babam ve 
misafirlerimiz
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9.

10.

Zeynep hanım, mayıs ayından itibaren Türk Dil Kurumunda görev yapacak.

Bu cümledeki yazım yanlışının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kişi adlarının büyük harfle başlaması

B) Kurum, kuruluş ve kurul adlarının küçük harfle yazılmış olması

C) Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarının küçük harfle yazılmış olması

D) Kişi adından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri ve lakapların küçük harfle yazılmış olması

8.

Sağlık, beden sağlığı ve ruh sağlığı biçiminde iki açıdan değerlendirilir. Beden sağlığını korumak için iyi bes-
lenmek ve spor yapmak gerekir. Ayrıca vücut ve organların temizliğine de dikkat edilmelidir. Ruh sağlığımızı 
korumak ise düzenli bir yaşantıya bağlıdır. Çalışmak, ruh sağlığını besler, geliştirir. Çalışmak kadar dinlenmek ve 
eğlence de ruh sağlığı için önemlidir. Bunun için ölçülü çalışmak, dinlenmek, uykuya yeteri kadar zaman ayır-
mak gerekir. Dünyamız zenginliklerle doludur;  ancak en büyük zenginlik insan sağlığıdır. Sağlıksız insanlar için 
dünyada hiçbir zenginliğin anlamı ve değeri yoktur. Sağlık demek, yaşamak demektir; yaşamanın tadına varmak 
demektir. 

Bu parçanın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?

A) En büyük zenginlik, sağlıklı olmaktır.

B) Düzenli bir yaşantı ruh sağlığımızı korur.

C) Sağlıklı olmak için iyi beslenmek yeterlidir.

D) Sağlıksız insanlar mutsuz olur.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi mecaz anlamlı değildir?
A) Sakla samanı, gelir zamanı.

B) Ateş düştüğü yeri yakar.

C) Aç doymam, tok acıkmam sanır.

D) Ayağını yorganına göre uzat.
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12. Bütün gün ders çalıştım (I) Sevdiğim derslere çalışmak çok hoşuma gidiyor (II)  Türkçe (III) 

matematik en sevdiğim derstir (IV)

“Kapı” sözcüğüne hangi balondaki ek getirilirse kelimenin anlamı değişir?

A) Mor                    B) Kırmızı           C) Beyaz                   D) Yeşil

- cı

- lar

 -da

-yı

11.

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

Yukarıda parantez içinde verilen boşlukların hangisine diğerlerinden farklı bir noktalama işareti gelir?

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

                                                      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 )

    

                                                                                              
                                                                                                 
                    


