
 

 

 

SORU 1                                          (Mustafa GÜNESER) 

Deyimler herhangi bir olay ya da durumu 
karşılayan kalıplaşmış söz öbekleridir. Dilimizde 
birçok sözcük diğerleriyle birleşerek deyim oluş-
turmuştur. Bunlardan birisi de kulak sözcüğüdür. 
Başına gelen bir işten, gördüğü olaydan ders alıp 
hiç unutmamak anlamında “kulağına küpe olmak”,  
      I. 
dikkatlice dinlemek anlamında “kulak kabartmak”,  
        II. 
aldırıp önemsememek anlamında “kulak asmamak”,  
                 III. 
dikkate almamak, göz önünde tutmamak anlamında 
“kulak ardı etmek” deyimlerini kullanırız. 
             IV. 

 

Metindeki numaralanmış deyimlerden han-

gisinin anlamı yanlış açıklanmıştır? 

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

 

 

SORU 2                                          (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Her tarafı bir başka güzel olan Anadolumuzun en 

şirin köşelerinden biri olan Ilgaz Dağları, batıdan 

doğuya doğru yükselen ve nadir geçit veren bir dağ 

silsilesidir. Mevcut geçitlerden en mühimi şimdiki 

Ankara-Kastamonu karayolunun üzerinden aştığı 

Ilgaz Dağı Geçidi’dir.  Batı Karadeniz bölgesindeki 

dağların en yüksek noktaları Ilgaz Dağlarının doğu 

bölümü üzerinde toplanmıştır. Ayrıca Ilgaz Dağları 

bölgesinde çok ılımlı bir kara iklimi hüküm sürer. 

İlkbahar ve yaz mevsimleri uzundur. Bölge çok az 

yağış alır. Bu sebepten dağlar gür olmayan 

ormanlar ve ağaçlıklarla kaplıdır. Çok zaman bu 

ağaçlar yeşil görünür. 

Bu metne en uygun başlık aşağıdakilerden han-

gisidir? 

A) Ilgaz Dağlarının Yüksekliği 

B) Ilgaz Dağlarının Özellikleri 

C) Ilgaz Dağlarının İklimi 

D) Anadolu’nun Güzellikleri 

 

 

 

 

SORU 3                                                      (Bülent AVCI)  

Yapım eki isim ve fiil kök ve gövdelerine gelerek 

onlara yeni anlamlar kazandıran eklerdir. Türkçede 

yapım eki alan sözcüklere de türemiş sözcük denir. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bütün sözcük-

ler türemiş sözcüktür? 

A) Dostun sayısı az olmaz. 

B) Kimsesiz insanlar yalnızlığa âşıktır. 

C) Kitap, kültürün bilgi kaynağıdır.  

D) Zenginlik geçici, insanlık kalıcıdır. 

 

 

 

SORU 4                                           (Seçkin MURTAZA) 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili kutlama 

programı hazırlayan bir Türkçe öğretmeni şiir, yazı 

ve müzikli gösteriden oluşan programda sahneye 

konacak etkinliklerin sırasını düzenlemektedir. 

Programın etkinlik sırası ile ilgili bilinenler 

şunlardır: 

 Aynı türde ikiden fazla gösteri bulunmamak-

tadır. 

 İlk etkinlik yazı ile başlamaktadır. 

 Sıralamada aynı türde etkinlikler arka arkaya 

gelmemektedir. 

 Program müzikli gösteri ile sonlanmaktadır. 

 Programın üçüncü sırasında müzikli gösteri 

bulunmaktadır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin-

likle doğrudur? 

A) Programda altı etkinlik bulunmaktadır. 

B) Programın dördüncü sırasında şiir etkinliği 

bulunmaktadır. 

C) Müzikli gösteriden önce ve sonra aynı türde 

etkinlikler vardır. 

D) Programın ikinci sırasında şiir etkinliği 

bulunmaktadır. 
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SORU 5                                           (Seçkin MURTAZA) 

Çocukluğumda ve gençliğimde roman okumayı çok 

severdim. (I) Heyecanlı sayfalar içinde sabahı etti-

ğim geceler çoktu. (II) Yıllarla beraber bu okuma 

sıtması da azaldı. (III) Günümüz gençlerinde okuma 

sıtmasının kırıntısına bile rastlanmıyor. (IV)  Şimdi 

elime hiçbir roman almadan aylar geçtiği oluyor. 

Bu metinde anlatımın akışını bozan cümle aşa-

ğıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

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

 

 

SORU 6                                                     (Bekir ÜNVER) 

Dört katlı bir alışveriş merkezinin her katında farklı 

bir ürün bulunmaktadır. Bayan giyim, erkek giyim, 

gıda ve temizlik ürünlerinin bulunduğu alışveriş 

merkeziyle ilgili şu bilgiler vardır: 

 Erkek giyim bölümü ile gıda ürünleri arasında 

iki kat vardır. 

 Bayan giyim bölümü erkek giyim bölümünün 

bir alt katında bulunmaktadır. 

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi 

yanlıştır? 

A) 1. katta gıda bölümü bulunmaktadır. 

B) 3. Katta bayan giyim bölümü bulunmaktadır. 

C) Temizlik ürünleri bölümü erkek giyim 

bölümüne göre daha aşağıdadır. 

D) 2. katta gıda ürünleri bulunmaktadır. 

 

 

SORU 7                                          (Mustafa GÜNESER) 

“Dağılmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 

“Babası öldükten sonra ailesi dağılmıştı.” cüm-

lesindeki anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Okul arkadaşlarının her biri bir yana dağılmıştı. 

B) Meyve yüklü kamyon kaza yapınca bütün her 

şey ortalığa dağıldı. 

C) İkinci yarının başında golü yiyince takım 

dağıldı. 

D) Siyah saçları dalga dalga yüzüne dağılmıştı. 

SORU 8                                                       (Bülent AVCI) 

“Okumak gibi soylu bir işten, kitap gibi iyi bir 

arkadaştan kimse kendini uzak tutamaz. Onların 

yararını ve gerekliliğini inkâr edemez. Muhakkak 

ki iyi memur, iyi işçi, iyi tüccar, iyi sanatçı... Kısaca 

iyi vatandaş daha da okumuş ve okuyan kimseler 

arasından çıkacaktır.” 

Bu metinde altı çizili sözcüklerden hangisi 

yapıca diğerlerinden farklıdır? 

A) soylu                             B) yararına 
C) vatandaş                      D) çıkacaktır 

 
SORU 9                                          (Yılmaz DEMİRBAŞ) 

Gözümde tüter damların, 
Sakız kokulu çamların, 
Türkü söyler akşamların;  
Bana kendi sesim gelir. 

Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Özlem                     B) Mutluluk 
C) Sevgi                         D) Ayrılık 

 

SORU 10                                     (Fehmi YEŞİLIRMAK) 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç 

ilişkisi vardır? 

A) Fatih geldi diye çok mutlu oldum. 

B) İşleri erken bitirsin diye ona izin verdim. 

C) Doğanın yeniden canlanması umutlarımızın ye-

şermesini sağladı. 

D) Sınıfa geç girdiği için derse alınmadı. 

 

SORU 11                                                    (Bülent AVCI) 

Zengin yoksulu hor görür ne diye? 
Sağ soluna bakar, ne diye? 
İkisi de senin elin, ikisi de. 
Peki, kutlu ne, kutsuz ne? (Mevlana) 

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söy-

lenemez? 

A) Zıt anlamlı sözcükler kullanılmıştır. 

B) Sesteş sözcükler vardır. 

C) Deyim kullanılmıştır. 

D) Eş anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.  
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SORU 12                                                 (Kubilay ORAL) 

 Yaramazlık yaptığımızı gören öğretmen sinirle-

nince yer yerinden oynadı.  

 Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 

 Okul bahçesindeki çeşme yaz tatilinden sıkılmış, 

susayan öğrencilere su vermek için sabırsızlanı-

yordu. 

 Bulutlar sevinç gözyaşları dökerken, ağaçlar 

rüzgâr şarkısı söylüyordu. 

Bu cümlelerde aşağıdaki sanatlardan hangisi 

yoktur? 

A) Konuşturma              B) Kişileştirme 
C) Benzetme                   D) Abartma 

 

 

 

 

SORU 13                                          (Seçkin MURTAZA) 

BİLGİ KUTUSU 

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

(II) Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı 
yazılır. 

(III) Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının 
kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük 
olarak yazılmasıyla yapılır. 

(IV) İki veya daha çok kelimeden oluşmuş il, ilçe, 
semt vb. yer adları bitişik yazılır. 

 

Yıllar önceydi. Küçük, çok küçük sayılırdım. 
Yalnızca onbir yaşındaydım. İstanbul’a, teyzem-
lerin Beşiktaş’ta bulunan DSİ lojmanlarındaki 
evlerine gezmeye gitmiştik. Eşyalarımızı 
teyzemlerin evine bırakıp dört kişi gezmeye 
çıkmıştık. Bizi teyzemlerin komşusu olan ve 
İstanbul’u çok iyi bilen Arif Bey gezdirmişti. 

 
Bu metinde hangi yazım kuralına uyulma-

maktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? 

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

SORU 14                                          (Seçkin MURTAZA) 

Öğretmeni, Türkçe dersinden proje ödevi alan 

Öykü’den aşağıda kullanım alanları verilen 

noktalama işaretlerini kullanım alanlarına uygun 

olarak kullanacağı bir metin yazmasını istemiştir.  

6. SINIF TÜRKÇE DERSİ PROJE ÖDEVİ 

Noktalama 
İşareti 

Kullanım Alanı 

Virgül: 
Birbiri ardınca sıralanan eş görevli 

kelime ve kelime gruplarının 
arasına konur. 

Kesme 
işareti: 

Özel adlara getirilen iyelik, durum 
ve bildirme ekleri kesme işaretiyle 

ayrılır. 

Nokta: Bazı kısaltmaların sonuna koyulur. 

Eğik çizgi: 
Dil bilgisinde eklerin farklı 
biçimlerini göstermek için 

kullanılır. 

 

PROJE ÖDEVİ 

Deyimler, bir durumu etkili olarak anlatmaya 

yarayan söz öbekleridir. Türk’çe bu açıdan çok 

zengin bir dildir. Deyimler genellikle -mak/-mek 

eki ile dile getirilen söz öbekleridir. Bir dilin 

zengin, köklü bir dil olduğunu deyimlerinin 

sayısından anlayabiliriz. Birçok Prof. ve dil bilimci 

deyimler üzerine çalışmalar yapmıştır. 

 
Buna göre Öykü, yazdığı metinde hangi 

noktalama işaretini kullanım alanına uygun 

kullanamamıştır? 

A) Virgül  B) Kesme işareti  
C) Nokta  D) Eğik çizgi 

 

 

SORU 15                                     (Fehmi YEŞİLIRMAK) 

Çoğul eki, hangi cümlede birden çok varlığı 

karşılayacak şekilde kullanılmıştır? 

A) Kaymakam Beyler nihayet okulumuza geldi. 

B) Elifler yarın akşam bize gelecekmiş. 

C) Betimleme kelimelerle resim çizme sanatıdır. 

D) Onu dünyalar kadar sevdiğini sürekli söylerdi.  
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Çocukların mutlaka sosyalleştirilmesi gerektiğini 

ifade eden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, "Aileler, 

çocuğum nasılsa evde, elimin altında diyor. Oysaki 

odasına kapanan çocuk, belki şiddete veya 

bağımlılık yapıcı maddeye alıştırılıyor. İnternette 

fazla zaman geçiren çocuğu olan aileler, hemen bir 

kliniğe başvurmalı. Erkek için iş neyse, çocuk için 

de oyun odur. Çocuklarınızla oyun oynayın. 

Apartman çocuklarını bilgisayara mahkûm 

etmeyin. Onları mutlaka sosyalleştirin. Anne 

babalık, kapalı kutu gibi bir evde çocuk yetiştirmek 

değil, onları hayata hazırlamaktır." diye konuştu.  

Prof. Dr. Nevzat Tarhan, sözlerinin sonunda cep 

telefonlarının zararlarına da değinerek, "Cep 

telefonlarının beyin hücrelerine zarar verdiği 

ispatlandı. Fazla kullanım durumunda genleri 

zedeleyip, DNA'larda bozukluğa neden oluyor. Araç 

kullanımında emniyet kemeri ne ise, cep telefonları 

için de kulaklık odur." uyarısını yaptı. 

 

(I) Güzel bir bahar günü iki kurbağa güle oynaya 

kırlarda gezerlerken, nasıl olduysa içi süt dolu bir 

kovaya düşmüşler. Kurbağalardan biri hemen 

ümitsizliğe kapılır ve “Artık buradan kurtulmam 

olanaksız.” diye düşünerek kendini bembeyaz 

sütün içine bırakır. (II) Zavallı kurbağacık çaresizce 

dibe doğru çöker ve boğulur. İkincisi ise “Belki 

kurtulurum. Ama sonuçta boğulsam da çırpı-

nacağım, direneceğim.” der. (III) Dediği gibi de 

yapar kurtulma umuduyla sürekli hareket etmeye 

başlar. Bu çabaları sonucunda süt yağ bağlar.  (IV) 

Umutsuzluğa kapılmayan kurbağa da büyük bir 

zafer kazanmış olur. Oluşan yağ tabakalarından 

birinin üzerinde kalarak kurtulur. 

16 ve 17. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

 
SORU 16                                                 (Kubilay ORAL) 

Bu metinde aşağıdakilerden hangisine değinil-

memiştir? 

A) Çocukların arkadaş edinmesi ve hayata karış-

masının önemli olduğuna 

B) İnternet başında çok zaman geçiren çocuklar 

için ailelerin uzman desteği almaları gerektiğine 

C) Cep telefonlarından görüşme yapılırken kulak-

lık kullanılması gerektiğine 

D) Çocukların güvenliği için dışarıda oyun oyna-

mamaları, evde oyun ihtiyaçlarının karşılan-

ması gerektiğine 

 

SORU 17                                                 (Kubilay ORAL) 

Bu metnin dil ve anlatım özellikleri ile ilgili 

aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 

A) Benzetmelerden yararlanılmıştır. 

B) Bilgi verici tarzda yazılmıştır. 

C) Konuya dikkat çekmek için karşılaştırmalar 

yapılmıştır. 

D) Abartma ifadeleri vardır. 

 

 

18, 19 ve 20. soruları yukarıdaki metne göre cevap-

layınız. 

 
SORU 18                                                 (Kubilay ORAL) 

Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Fabl        B) Hikaye     C)Masal       D)Fıkra 

 

 

 
SORU 19                                                 (Kubilay ORAL) 

Bu metinde altı çizili cümlelerden hangisi kanıt-

lanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır? 

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

 

 

 
SORU 20                                                 (Kubilay ORAL) 

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıda-

kilerden nedir? 

A) Günlük hayatta çok dikkatli olmamız gerekir, 

musibetin nereden geleceğini bilemeyiz. 

B) Boğulma tehlikesiyle karşılaştığımızda çırpına-

rak kurtulmaya çalışmalıyız? 

C) Zor duruma düştüğümüz anlarda vazgeçmek 

yerine mücadele etmemiz gerekir. 

D) Eşyalarımızı hayvanlara tehlike yaratacak yerle-

re koymamalıyız.  
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