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6. SINIF 
TÜRKÇE  TESTİ - 7

I. Yer yer birçok türküde rastladığımız beylik sözler de vardı içinde.

II. Onu bilmem ama ortalıkta bir söz dolaşıyor.

III. Ahmet Efendi sözünde duran bir adamdı.

IV. Şarkının sözleri çok anlamlıydı.

“söz” kelimesi bu cümlelerin hangisinde “kesinlik kazanılmayan haber, söylenti” anlamında 
kullanılmıştır?

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

Bulmacada bazı yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığı yer almaktadır.

D E S T E K L E Y İ C İ

 A L I Ş T I R M A

 K U Ş A T M A

 T A M A M

 A R A Ş T I R M A

 1.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili yabancı sözcüğün Türkçe karşılığı 
bulmacada yoktur?

A) Çiftçi elindeki kazmayı yere bırakıp: “Okey, sorun yok.” dedi.

B) Tiyatronun sahnelenmesi için iyi bir sponsor bulmalıyız.

C) Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u ablukaya alınca Avrupa korktu.

D) Alternatifleri ne kadar çoğaltırsanız kafanız o kadar karışır.

 2.
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Verilen görselden,
I. Bu ankette insan faaliyetlerinin iklim değişikliğine katkıda bulunduğunu kabul eden ülkelerin oranı verilmiştir.

II. Şubat/Mart 2020’deki çalışmaya 29 ülke katıldı. 

III. İklim değişikliğine katkıda bulunduğunu kabul eden ülkeler içinde Afrika kıtasında olan ülkeler de vardır.

IV. Bu çalışmaya sadece yaşlı nüfus katılmıştır. 

İfadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

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

 3.

 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem edat hem bağlaç hem de ünlem kullanılmıştır?

A) Eyvah, şimdi yandık. Çünkü yaramaz çocuklar tüm oyunları silmiş.

B) Baharın gelmesiyle havalar ısınınca tarlaların yemyeşil oldu ve tabiat canlandı.

C) Annesi, çocuğunun ağlamasına öyle sinirlendi ki ‘’Yeter be’’ diye bağırdı.

D) Amcası ile yengesinin arabayla geldiğini öğrenen Nuran, ‘’Yaşasın’’ diyerek sevindi. 
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Televizyon programlarının bazıları topluma zarar veriyor. İnsanı geliştiren, eğiten, yücelten programlar maalesef 
yok denecek kadar az. Bayağılık almış yürümüş. Hele diziler, içler acısı! Özellikle çocuklar ve gençler bu durum-
dan olumsuz etkilenmektedir. Bir çıkış yolu aranıyor. Çocuklara güzel , iyi insanların tanıtılması gerekiyor. 

Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Televizyon programları ve zararları 

B) Toplumdaki yozlaşmalar 

C) İletişim araçları ve televizyon 

D) Gençlerin eğitimi 

 5.

Yarın yine sabah olacak. 

Dili çözülecek kuşların, çocukların. 

Bir bakacaksın boy verip açacak yeni tomurcuklar. 

Denizler de yeniden dalgalanmaya başlayacak. 

İşte böyle, yarın yine sabah olacak. 

Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Karamsarlık

B) Özlem 

C) Umut

D) Sevinç 

 6.

1.Bu kış kurak geçtiğinden yazın su sıkıntısı olacakmış.   (Neden- sonuç)

2.İstanbul uçağına yetişmek için taksiye bindi.     (Amaç-sonuç)

3.Okullar açılacaksa herkes kurallara uymalıdır.    (Karşılaştırma)

4.Ülkenin en lezzetli karpuzları Diyarbakır’da yetişir.    (Koşul-sonuç)

Yukarıdaki cümlelerde yay ayraç içerisinde verilen anlam ilişkilerinde bir yanlışlık yapılmıştır.

Yanlışlığın giderilmesi için hangilerinin yerinin değiştirilmesi gerekir?

A) 1 ve 2 

B) 1 ve 3

C) 2 ve 3

D) 3 ve 4

 7.
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  Yapım eki olarak oluşan yeni sözcüklere türemiş sözcük denir.

Sertap Öğretmen, öğrencilerinden içinde türemiş sözcük geçen bir cümle kurmalarını istemiştir.

Suna: Mahallenin en güler yüzlü esnafı çiçekçiydi.

Emre: Kardeşim çizgi çalışmaları yaparken ona yardımcı oldum.

Yağmur: Kuşlar yemlere doğru uçtu.

Eren: Onunla dostluk kurmak hiç de zor değilmiş. 

Buna göre hangi öğrencinin kurduğu cümlede türemiş sözcük yoktur?

A) Eren       B) Yağmur                 C) Emre            D) Suna

 8.

Henüz küçücük bir çocuktum. Babam yurtdışına taşınacağımızı söylediğinde beni yeni bir yere gidecek 
olmanın heyecanı kaplamıştı. İçim kıpır kıpırdı. Bir hafta sonra evimizi toplamaya başladık. Annem en gerekli 
olacak eşyaları götüreceğimizi söylemişti. Ben de odama gidip elimde içi oyuncak dolu koca bir torbayla geri 
dönmüştüm. Beni böyle gören annem, oyuncaklarımın hepsini yanımıza alamayacağımızı, uçakta sıkıntı 
olabileceğini söylemişti. Seçim yapmalıymışım. Ben de hangisinden vazgeçeceğime karar veremeyip hiçbirini 
yanıma almamıştım. Şimdi otuz yaşındayım ve aklım hala oyuncak dolu o koca torbada.

Bu metnin yazıldığı türle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Gezip görülen bir yerle ilgili ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

B) Bir düşünce, duygu ya da dileğin iletilmesi amacıyla yazılmıştır.

C) Kişinin başından geçen bir olay, üzerinden yıllar geçtikten sonra anlatılmıştır.

D) Bir konu hakkında okuru bilgilendirmek için yazılmıştır.

 9.

I. Bulutların üzerinde oturan prenses, gülümsüyordu.

II. Onun bu acı sözlerinden hiç kimse etkilenmemişti.

III. Mahalledeki çocuklar rengârenk uçurtmalar uçuruyordu.

IV. Mor menekşe, pencereden kafasını uzatıp çocuklara seslendi.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde kurgusal bir ifade vardır?
A) I ve II      B) II ve III  C) III ve IV            D) I ve IV

 10.



http://diyarbakirodm.meb.gov.tr

6. SINIF 
TÜRKÇE  TESTİ - 7

Soru bildiren cümle veya sözlerin sonuna 
soru işareti konur.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez?
A) Gerçekleri sana nasıl anlatacağımı bilmiyorum

B) Yeni ofisinize cuma günü mü taşınıyorsunuz

C) Sizin için yapacağımız bir şey var mı

D) Çiçeklere bakım yapmayı nereden öğrendin

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

 11.
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