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6. SINIF 
TÜRKÇE  TESTİ - 4

 1.

Bu atasözünde anlatılmak istenen aşağıdaki özdeyişlerden hangisi ile benzerlik taşımamaktadır? 
A) Babana hürmet et ki çocukların da sana hürmet etsin. (Hz. Ali)

B) Saygı ve sevgi büyüklerle küçükler arasındaki uçurumu yok eden köprüdür. ( Osman Gazi)

C) Ey oğul; ananı, atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. ( Şeyh Edebali)

D) Yaşamak sanat, birlikte yaşamak büyük sanattır. (Muhammed İkbal)

• Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.

• Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük harfle başlar.

• Adres bildirilen sözcükler kısaltılırken nokta işareti konur.

• Adreslerde sokak ve kat numaralarından önce iki nokta kullanılır.

Bu bilgilerden yola çıkarak aşağıdaki adreslerin hangisinden yazım ve noktalamada yanlışlık yapılmıştır?

A) Mustafa Paşa Mah, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No.80 Kat.6/12 Merkez/ Elazığ

B) Peyas Mah. 305.Sok. Angora Evleri C Blok Kat:4/8 Kayapınar  ilçesi Diyarbakır

C) Bosna Hersek Mah. Turgut Özal Cad. Ataşehir  Konutları  B Blok Kat:8/16 Silifke/Mersin

D) Ostim Mah. 1207.Sok. No:3/C-D Ostim/ Ankara
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Bu medya metni ile ilgili aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabına metinden ulaşılamaz? 
A) Erdinç Yılmaz kimdir?

B) Ne zaman kitap yazmaya başlamıştır?

C) Azmin Zaferi kitabında ne anlatılmaktadır?

D) Arkadaşının tavsiyesi üzerine ilk okuduğu kitap neydi?

3.    Ordu’da, kas hastası 21 yaşındaki Erdinç Yılmaz, kullanabildiği iki parmağı 
ile bilgisayarda yazmaya başladığı yaşam öyküsünü, hastalığının ilerlemesi 
üzerine tek parmağı ile tamamlayabildi.
   Ordu’da kas hastalığına bağlı bedensel ve konuşma engeli bulunan Erdinç 
Yılmaz, kullanabildiği iki parmağı ile bilgisayarında yazmaya başladığı yaşam 
öyküsünü, süreç içinde bir parmağının daha işlevini yitirmesine rağmen ya-
rıda bırakmadı. 21 yaşındaki genç, “Azmin Zaferi” adını verdiği 164 sayfalık 
kitabını tek parmağıyla tamamlayarak herkese örnek oldu.
    Altınordu ilçesinde yaşayan Yılmaz, kas hastalığı nedeniyle lise 1.sınıfı ya-
rıda bırakarak eve kapandı. Ailesinin çabası ve desteğiyle toparlanan Yılmaz, 
piyano kursuna başladı. Yılmaz, kursta tutkunu olduğu Fenerbahçe’nin 100.
yıl marşını çalarak dikkati çekti. Kursta tanıştığı arkadaşının tavsiyesi üzerine 
kitap okuma alışkanlığı kazanan Yılmaz, yaşam öyküsünü kaleme almaya 
karar verdi.
(…) 
Altınordu Belediyesinin desteğiyle yayımlanan ve kapağında Yılmaz’ın 
tutkunu olduğu sarı lacivert renkler kullanılan“Azmin Zaferi” adlı kitabın imza 
günü, 2 Aralık Cuma günü saat 15.00’te Büyükşehir Belediyesi Sanat Galeri-
si’nde gerçekleştirilecek.
(…) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kurgusal (hayali) unsurlar yer almamaktadır?
A) Kar neşe içinde yavaş yavaş yağıyordu.

B) Yoldan geçerken ona bir ayçiçeği selam verdi.

C) Böylece karga ile farenin küslüğü sona erdi.

D) Temiz ve sağlıklı beslenince iyileşti.
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5.

Yukarıdaki tabloda Tiyatro sanatı ile ilgili olmayan terimler çıkarıldığında tablonun yeni şekli 
aşağıdakilerden hangisi olur?

Köstüm Perde

Dekor Üçgen

Sahne Nota

A)

C)

B)

D)

Konuşmalarda veya yazılarda düşünceler ifade edilirken kullanılan , farklı düşünmeye yönlendiren , düşünceyi 
destekleyen ve açıklayan , özetleyen ve sonuç bildiren cümleler kurmadan önce kullanılan ifadelere geçiş ve 
bağlantı ifadeleri denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde geçiş ve bağlantı ifadesine örnek olarak gösterilemez?

A) Erken kalkmasına rağmen trafik yüzünden işe geç kaldı.

B) Topu ağlarla buluşturdu fakat ofsayta düştüğü için gol sayılmadı.

C) Annem sabahın köründe kalkıp üşenmeden börek açmıştı.

D) Gömlek alacaktım yalnız bir türlü rengine karar veremedim.

6.

7. Sinema, bugün, televizyon ve internetten sonra kitle iletişim araçları içersinde en etkin olanlarından birisidir. Sine-
ma, kitle iletişim araçları içerisinde en yaygın olan, okuma yazması olmayan kimselere bile kolayca hitap edebilen, 
kolay anlaşılabilen hareketli resim, söz ve müzikle oluşmuş bir anlatım olanağına sahiptir Özellikle halk eğitimi 
açısından sinema, genel kültürü arttırıcı bir araçtır. Halkın bilgi, görgü ve davranışlarını değiştirici etkisi büyüktür. 
Konuşmak, yurdu tanımak, yeme içme, giyinme gibi çeşitli durumlarda davranış değişikliğini olumlu yönde etkileye-
bilecek bir araçtır.

Bu parçada sinema ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Kitle iletişim aracı olduğuna

B) İnsanların davranışları üzerinde etkili olduğuna

C) Birçok anlatım türüne sahip olduğuna

D) Toplumsal konuların işlendiğine
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Türkçede isimlere çoğul anlam “-lar /-ler” çoğul ekiyle kazandırılır. Bu eki alan isimler çoğul isimlerdir. 
Çoğul eki (-lar / -ler) bazen cümleye farklı anlamlar da kazandırabilir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “-lar / -ler” eki cümleye çoğulluk dışında farklı bir anlam 
katmıştır?
A) Kasadaki elmalar bugün de satılmazsa ezilecek.

B) Tabak kolilerini kırmadan içeri taşımayı başardık.

C) Kapıyı sekiz yaşlarında mavi gözlü bir çocuk açtı.

D) İnsanlar tiyatronun önünde kuyruk oluşturmuştu.

9.

Bu görselden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A) Türkiye’de en az su kullanım oranına sahip sektör, sanayidir.

B) Evsel kullanımda en fazla su tüketimi içme suyuna harcanır.

C) Dünya’da en fazla su kullanım oranı tarım sektöründedir.

D) Türkiye’de evsel su kullanım oranı sanayi sektöründeki orandan daha fazladır.

8.
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İnsan neden yaşamak ister? Onca zorluğa, dertlere rağmen neden yaşama tutunacak bir sebep arar? İçinde yaşa-
ma tutkusu olan insan  büyük sebepler aramaz aslında. Onun için bir çiçeğin kokusu, bir kuşun cıvıltısı, bir bebeğin 
gülüşü yaşamak için en büyük sebeptir. 

Yukarıdaki paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşamak için çok büyük sebepler olması gerekir.

B)Yaşamın güzelliklerini görebilen kişi yaşama tutkusuna sahip insandır. 

C) Bir sebebi olmayan insan yaşamdan zevk alamaz.

D) Yaşamı sevmek için hiç derdinin olmaması gerekir.

11.

Aşağıdakilerden hangisinde yazım yanlışı yapılmamıştır?
A) Bugün birtakım elbise almış.

B) Bana yaptığı herşeyi unuttum.

C) Dediklerini yapmıyacakmış.

D) Bu akşam bize gelmelisin.

10.
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                                                      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 )

    

                                                                                              
                                                                                                 
                    

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

Yukarıda 2019 yılında gerçekleşen depremlerle ilgili veriler verilmiştir. Bu verilere göre aşağıdakilerden 
hangisi yanlıştır?
A) Eylül ve aralık ayı toplam deprem sayısı mart ayından azdır.

B) Temmuz ayından sonra depremler düzenli olarak azalmıştır.

C) En fazla deprem mart ve nisan ayında  kaydedilmiştir.    

D) Ocak ayında kaydedilen depremlerin sayısı kasım ayında kaydedilen depremlerin sayısından fazladır.
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