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6. SINIF 

TANILAYICI DEĞERLENDİRME SINAVI 

Adı – Soyadı:……………………………………… 

Sınıfı – Numarası:………………………………… 

 

1.  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi fiil köküdür?  

A)Kâğıt 

B)Çiçek 

C)Uy 

D)Çift 

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi amaç – sonuç 

cümlesidir?  

A)Ekmek almak için fırına gittim. 

B)Düştüğünden dizi kanadı. 

C)Ders çalışırsan başarılı olursun. 

D)Bugün kitap okuyacağım. 

 

3. Bir vatanın eriştiği gelişmişlik düzeyinin ölçüsü, kişi 

başına düşen otomobil, bilgisayar, teknolojik alet vb. 

sayısı değildir. Gelişmişliğin ölçüsü o ülkede basılan 

gazete ve kitapların sayısı ve bunların kişi başına düşen 

oranlarıdır.  

Bu parçada vurgulanmak istenen düşünce 

aşağıdakilerden hangisidir?  

A)Teknolojinin gelişmesi okuma oranını oldukça 

düşürmüştür. 

B)Okuma oranı yüksek toplumlar teknoloji pek 

gelişmez.  

C)Bir toplumun gelişmişlik göstergesi o toplumdaki 

basılı yayınlar ve onları okuyanlardır. 

D)Teknolojik gelişmeler okumaya ve yazmaya engel 

değildir.  

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sayıların 

yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  

A)Bütün adaylara 5’er soru sorulacakmış.  

B)Pikniğe saat 07.30’da gideceğiz. 

C)Bu anket 25.000 kişi üzerinde yapılmış.  

D)Toplama işleminin sonucu 20 çıkmıştı. 

 

5. “Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur 

zaman içinde çok uzak diyarlarda bir adam yaşarmış.” 

Yukarıda verilen cümle aşağıdaki metin türlerinin 

hangisinden alınmıştır? 

A)Hikâye 

B)Masal 

C)Fabl 

D)Deneme 

 

6. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü 

uyumuna uyar?  

A)Sehpa                                       B)Kitap 

C)Gökçen                                     D)Sandalye 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çokluk eki almış 

bir kelime yoktur?  

A)Okullar yarın açılacak. 

B)Arkadaşlarla müzelere gideceğiz. 

C)Kişilerin her şeyi bilmelerine imkân yoktur. 

D)Bu kadar kitabı ben nereden bulayım? 

 

 

8. Hayatımız boyunca güzel ve iyi işlerin peşinde 

olmalıyız. Doğruluktan hiçbir zaman ayrılmamalıyız. 

Ancak bunları yaptığımız takdirde mutluluğu 

yakalayabiliriz. 

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yukarı verilen 

parçadaki herhangi bir kelimenin karşıt anlamlısı 

değildir? 

A)Kötü                                      B)Yanlış 

C)Çirkin                                    D)Eski 

 

9. “Kişileri ve olayları kusurlarıyla birlikte kabul etmek 

gerekir.” anlamına gelen atasözü aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A)Dikensiz gül olmaz. 

B)İki dinle bir söyle. 

C)Laf torbaya girmez. 

D)Öz ağlamayınca göz ağlamaz. 

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım hatası 

yapılmıştır? 

A)Aydos Dağı, İstanbul’da bulunur. 

B)Birkaç hafta sonra Anadolu’nun güneyine gideceğiz. 

C)15 Eylül 2002 Günü İzmir’e taşındık. 

D)Pikniğe gelecekler, saat 14.00’te hazır olsunlar. 

 

11. İnsan beyninin dil öğrenme bölümü üzerine yapılan 

bilimsel araştırmalarda, doğumdan ölüme kadar 

herhangi bir hastalık yaşanmadığı takdirde öğrenmenin 

daima devam ettiği gözlenmiştir. Fakat öğrenme 

kapasitesinin en yüksek olduğu  dönem erken yaşlardır. 

Çocukları erken yaşta yabancı dil ile tanıştırmak, o dili 

ana diline yakın düzeyde öğrenmelerinin yolunu 

açacaktır. 

Yukarıda verilen parçada vurgulanmak istenen 

düşünce aşağıdakilerden hangisidir? 

A)İnsanlar mutlaka hayatları boyunca ikinci bir dil 

öğrenmelidir. 

B)Dil öğrenimi ilerleyen yaşlarda mümkün değildir o 

yüzden erken yaşta öğrenilmelidir. 

C)Yabancı bir dilin olabildiğince erken bir yaşta 

öğrenilmesi gerekir. 

D)İkinci bir dili öğrenmenin en iyi yolu, o dilin 

konuşulduğu ülkeye gitmektir. 
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12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir anlam 

ilişkisi bulunmaktadır? 

A)Gereksiz betimlemeler kullandım diye öyküm 

yayımlanmadı dergide. 

B)Yurt dışına çıkmak için pasaport aldım. 

C)Elektriğin kesilmesi maçımızın yarıda kalmasına 

neden oldu. 

D)Düzenli kitap okumadığım için paragraf sorularında 

hata yapıyorum. 

 

13. Türkiye’nin hemen hemen her yerinde görülen 

gelincik, kürkü vücudun üst kısmında kiremit renginde, 

alt kısmında ise griye yakın beyazdır. Ormanlardaki açık 

alanlarda, tarım alanları ve bozkırlarda görülür. Gece ve 

gündüz etkindir. Kertenkele, kuş, böcek ve kemirgenle 

beslenir.  

Yukarıda verilen parçada gelinciklerle ilgili olarak 

aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? 

A)Türkiye’de görüleme alanlarına 

B)Ortalama yaşam sürelerine 

C)Kürkünün rengine 

D)Beslenme şekline 

 

14.  (I) Uzun uçak yolculuklarında koltuk arkasına 

monte edilen ekranlardan film izlemek çok yaygın.      

(II) Ancak bu ekranların çok da “rahat” olduğu 

söylenemez. (III) Koltuk arasındaki daracık mesafeden 

ve küçük bir ekranda film izlemeye çalışmak insanı 

filmden soğutabiliyor. (IV) Teknik açıdan bakıldığında 

da bu ekranlar uçaklar için toplamda ciddi bir ağırlık 

oluşturuyor. 

Yukarıdaki parçada kaç numaralı cümlede sebep – 

sonuç ilişkisi vardır? 

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

 

15.  “Bu görev bana verildiği andan itibaren …” 

Yukarıda verilen cümlenin “öz güven” anlamı 

taşıması için cümle aşağıdakilerin hangisiyle 

tamamlanmalıdır? 

A) görevi yapamayacağımı en baştan anladım. 

B) görevden kaçmanın yollarını aradım. 

C) görevi beceremeyeceğimi düşündüm. 

D) görevi en iyi şekilde yapacağımı söyledim. 

 

 

16. “Okulumuzda her türlü doğal afete karşı önlemimizi 

aldık.” 

Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcüğün eş 

anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde 

kullanılmıştır? 

A) Kuş uçmaz kervan geçmez bir yerden ev almış. 

B) Bütün ürünlerini semt pazarında sattı. 

C) Doktor, hastasına üzülerek baktı. 

D) Bu işte tedbirli olmakta fayda var. 

17. Aşağıda verilen görselle ilgili düşüncelerinizi verilen 

alana yazınız. Yazınızda başlığa yer veriniz. Yazım 

kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz. 
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