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Anahtar Kutucuk 

 

1. Yukarıdaki bulmacanın cevapları metinde bulunmaktadır. Bulmaca doldurulduktan sonra 

anahtar kutucuklarda bulunan harfler kullanılarak aşağıdaki sözcüklerden hangisi yazılamaz?  

A) BEŞ   B) ZAM   C) ŞAN   D) BEZ  
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Bir terziyle bir kuyumcu birlikte yolculuk yapıyorlarmış. Bir akşam, 
güneş dağların ardına çekilince, uzaktan yabancı bir mızıka sesi 
işitmişler. Bu ses gittikçe güçleniyormuş. Kulakları böyle bir şarkıya 
alışık olmadığı halde bu müzik o kadar hoşmuş ki, bütün 
yorgunluklarını unutmuşlar; hızlı hızlı yürümeyi sürdürmüşler. Bir 
tepeye vardıkları sırada ay da doğmuşmuş. Bu tepede mini mini 
birçok kadın erkek görmüşler. Bunlar el ele tutuşmuş, büyük bir 
neşe içinde dönüp duruyorlarmış. Oynarken de çok hoş bir şarkı 
söylüyorlarmış. Meğer duydukları müzik buymuş. Dönenlerin 
ortasında, ötekilerden az büyükçe bir yaşlı adam oturuyormuş. 
Üzerinde alacalı bulacalı bir ceket varmış. Kar gibi aksakalı 
göbeğine kadar uzanıyormuş. İki yolcu şaşırarak oldukları yerde 
kalmışlar, dansı seyrediyorlarmış. Yaşlı cüce, onları çağırmış. 
Oynayan cüceler de ayrılarak yol vermişlermiş. Sırtında bir çıkıntısı 
olan kuyumcu her kambur gibi oldukça gözü pek bir adammış. 
Hemen onlara yaklaşmış. Fakat terzi çekingenlik göstermiş, geride 
durmuş, ama bakmış ki herkes keyfinde, eğlencesinde... Ona da 
cesaret gelmiş, o da araya karışmış.  

1.Üflemeli bir müzik aleti. 

2. Bel veya göğüs kemiğinin eğrilmesi, 

sırtta ve göğüste oluşan tümsek. 

3. Her şeyden çekinen, ürkek, tutuk kişi. 

4. Değerli metal ve taşlardan bilezik, 

küpe vb. süs eşyası yapan veya satan 

kişi, sarraf. 

5. Tanınmayan, bilinmeyen, çevreden 

olmayan. 

6. Boyu, normalden çok daha kısa olan 

kişi. 

7.Mutluluk, sevinç. 

8. Yüksekliği genellikle birkaç yüz 

metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, 

yamaçları yatık yer biçimi. 



6. SINIF TÜRKÇE DENEME (Yeni Nesil Sorular)  
 

Ahmet ÖZAYSIN 
 

Türkiye millî futbol takımı, Türkiye'yi uluslararası 

turnuva ve maçlarda temsil eden futbol takımıdır. İlk 

maçını 26 Ekim 1923 tarihine oynayan millî takım; 

FIFA Dünya Kupası’na 1950, 1954 ve 2002 yıllarında 

olmak üzere 3 defa katılma hakkı kazanmış; ancak 

1950 FIFA Dünya Kupası'na ekonomik sorunlar 

yüzünden katılamamıştır.  

Türk millî futbol takımı uluslararası karşılaşmalara 

Avrupa elemelerinden katılmaktadır. 2002 FIFA 

Dünya Kupası'nda Şenol Güneş yönetiminde aldığı 

üçüncülük, Fatih Terim yönetiminde 2008 Avrupa 

Futbol Şampiyonasında aldığı üçüncülük tarihindeki 

en büyük başarılarıdır ve Şenol Güneş yönetiminde 

gençleştirilmiş kadrosuyla 2003 FIFA 

Konfederasyonlar Kupası'nda da üçüncülüğü vardır.  

Millî takımın kullandığı formalar ise iç sahada Türk 

bayrağının renklerini alan klasik kırmızı-beyaz 

formadır. Dış sahada kullanılan forma ise yeni dizayn 

edilmiştir; o da yine Türk bayrağının rengi kırmızı ile 

beyaz renkten oluşmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

2. Yukarıdaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? 

A) Türk milli futbol takımı iki farklı forma kullanmaktadır. 

B) Türk milli futbol takımı 3 defa Dünya Kupası’na katılmıştır. 

C) Türk milli futbol takımı farklı turnuvalarda 3 farklı üçüncülük elde etmiştir. 

D) Türk milli futbol takımı Şenol Güneş yönetiminde FIFA Dünya Kupası’nda 3. olmuştur. 

 

3. Yukarıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 

A) Amaç sonuç cümlesi kullanılmıştır. 

B) Öznel cümleler çoğunluktadır. 

C) Karşılaştırma cümlesine yer verilmiştir. 

D) Karşıtlık ifade eden sözcüklere yer verilmemiştir. 
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4. Yukarıdaki gerçek anlam, mecaz anlam ve terim anlam ile ilgili verilen örnek cümlelerin 

hangisinde yanlışlık yapılmıştır? 

 

A) ∆   B) □   C) ◊   D) ○ 
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1.Perdeleri daha dün 

yıkadım.

2.Oyunun ikinci 
perdesine yetişebildim.

3.Gözlerine perde inmiş 
gibi bir hali var.
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1.Ağacı kökünden
söküvermiş.

2.Ek almamış haldeki 
kelimelere kök denir.

3.Onunla çok köklü bir 
geçmişimiz var.

∆
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1.Rüzgar eken fırtına 
biçer.

2.Mutluluk tohumları 
ektim her yana.

3.Ekler yapım ve çekim 
ekleri olarak ikiye ayrılır.

□
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1.Köyün tek köprüsü
depremde yıkılmış.

2.Doktor köprü tedavisi 
gerektiğini söyledi.

3.Annesiyle arasında 
yıllarca köprü oldum.



6. SINIF TÜRKÇE DENEME (Yeni Nesil Sorular)  
 

Ahmet ÖZAYSIN 
 

5. Yukarıdaki metinde noktalı yerlere aşağıdaki kelimelerden hangileri gelebilir? 

A) sürdürmektedir-uygun-başaramıyoruz-zarar 

B) devam ettirmektedir-benzer-bilemiyoruz-fayda 

C) sürdürmektedir-uyumlu-sağlayamıyoruz-ziyan 

D) devam ettirmektedir-uygun-beceremiyoruz-yarar 

 

6.Yukarıdaki tabloda “vermek” kelimesinin çeşitli anlamları ile ilgili örnekler yer almaktadır. 

Örneklerdeki yanlışlık hangi iki cümle yer değiştirirse düzelmiş olur? 

A) a-b   B) c-d   C) b-d   D) c-e 

 

7.Yukarıdaki atasözleri konularına göre ikili gruplara ayrılırsa hangi atasözü boşta kalır? 

A) Ağaç yaşken eğilir. 

B) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

C) Öfke ile kalkan zararla oturur. 

D) Yalnız taş duvar olmaz.  

Keskin sirke 
küpüne zarar.

Yalnız taş duvar 
olmaz.

Ağaç yaşken 
eğilir.

İşten artmaz, 
dişten artar.

Ayağını 
yorganına göre 

uzat.

Bir elin nesi var, 
iki elin sesi var.

Üzüm üzüme baka 
kararır.

Öfke ile kalkan 
zararla oturur.

Körle yatan şaşı 
kalkar.

Cümleler Anlamlar 

1. Evlendirmek a. Muhtar, Zeynep kızı köyün öğretmenine vermiş. 
2. Satmak b. Duvara sırtını verip çömeldi. 

3. Bitkilerin gelişmesi c. Asmalar üzüm vermeye başladı. 

4. Dayamak d. Evi çok ucuza vermişsin. 
5. Harcamak e. Ben ona yıllarımı verdim. 

İçinde yaşadığımız evren bir döngü içinde işleyen unsurlarla birlikte varlığını ………. Her bir 

unsur kendi içinde kendi düzeni ile işler, çevre de bu unsurların başında gelir. İnsan 

yaşadığı çevrenin düzenini bilmeli ve bu düzene ……… şekilde hareket etmelidir. Ne yazık ki 

bu basit kurala biz insanlar çoğu zaman uymayı ………. İnsanların kendi yaşadığı doğaya 

verdiği her türlü ……… çevre kirliliğini oluşturur. 
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8. Bu bilgilere göre aşağıdaki cümlelerden hangisi diğerlerinden farklı bir anlam taşımaktadır?  

A) Ona bilgisayar almamız büyük bir hataydı. 

B) Keşke ona bu kadar sert davranmasaydım. 

C) Bu işi hiç kabul etmemeliydim. 

D) Fırsatım varken bu evi satmalıydım. 

 

9. Yandaki şiirde kaç tane hal eki (durum eki) kullanılmıştır? 

A) 7   B) 6 

 

C) 5   D) 4 

 

10. Bir öğrenciden yandaki tablodaki kutucukları her doğru cümle için maviye, 

her yanlış cümle için ise kırmızıya boyaması isteniyor. Aşağıdaki cümlelere göre 

tablonun doğru boyanmış şekli aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A)      B) 

 

 

 

 

C)     D) 
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“Yapılmayan bir işten dolayı duyulan üzüntüyü anlatan cümlelere hayıflanma cümlesi denir. 

Yapılan bir yanlış sonrasında duyulan üzüntüyü anlatan cümlelere pişmanlık cümlesi denir.”  

Yalnız taştan duvar olmaz 

Bunu yaz bir yere 

Sarılıp yatmazsam 

Uyku girmez gözüme 

Dünya gözümde değil 

Olmuşum sana pervane 

 

a) Atasözleri her zaman gerçek 

anlamlıdır. 

b) Deyimler kalıplaşmış söz 

gruplarıdır. 

c) Atasözlerindeki sözcükler yer 

değiştirebilir. 

d) Deyimler en az üç sözcükten 

oluşur. 

e) Atasözleri insanlara öğüt 

verir. 

f) Deyimlerin gerçek anlamlı 

olanları da vardır. 
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11. Yukarıdaki metinde hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? 

A) Öyküleme  B) Tartışma  C) Betimleme  D) Açıklama 

 

Yanda Berk, Yiğit, Oğuz, Kağan, Alper, 

Hakan, Ayben, Bilge, Ece, Ceren, Ebru ve 

Begüm adlı öğrencilerin bulunduğu 12 

kişilik bir sınıfın oturma planı verilmiştir. 

Bu sınıfın oturma planı ile bilinenler 

şunlardır; 

- 2 no.lu sırada Yiğit, 12 no.lu sırada 

Begüm oturmaktadır. 

- Oğuz ve Kağan, Yiğit’in arkasında oturmaktadır. 

- Ece ve Alper en önde birlikte oturmaktadır. 

- Ayben, Bilge ve Berk’in arasında oturmaktadır. 

 

12. Bu bilgilere göre aşağıdaki öğrencilerden hangisi 9 numarada oturuyor olamaz? 

A) Ceren  B) Hakan  C) Ebru   D) Oğuz 

13.Bu bilgilere göre toplam kaç öğrencinin oturduğu sıra numarası kesin olarak bilinebilir? 

A) 5   B) 4   C) 3   D) 2 

14. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? 

A) Ayben’in yanında erkek öğrenci oturmaktadır. 

B) Erkek öğrencilerin hepsi çift sayılı numaralarda oturmaktadır. 

C) Ebru 10 numarada oturuyor olabilir. 

D) İlk altı sırada toplam 2 kız öğrenci oturmaktadır. 

 

 

 

 

 

1  2   7  8  

3  4   9  10  

5  6   11  12  

İşçilerin yattıkları baraka uzun bir dört köşeydi. İçerde duvarlar kireçle badanalanmıştı, taban kaba 

tahtadandı. Üç yanda dört köşe pencereler vardı. Dördüncü tarafta, tahta bir mandalla kapanan 

ağır bir kapı açılıyordu. Duvarın kenarına dizilmiş sekiz kerevet görülüyordu. Bunların beşine yorgan 

serilmişti, öteki üçünde şiltelerin çuval bezinden kılıfları meydandaydı. 
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15. Limonlu portakallı kekin yapılış aşamalarının doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 

A) VI-IV-III-V-II-I 

B) V-III-II-VI-IV-I 

C) VI-III-II-IV-V-I 

D) I-III-V-IV-II-VI 

 

 

 

 

I. Kek kalıbınız iyice soğuduktan sonra bir tabağa ters çevirin ve üzerine pudra şekeri serperek 

servis edin. 

II. Kuru malzemeleri eleyerek ekleyin. 4-5 dakika daha çırpın. 

III. Krema kıvamını aldıktan sonra sıvı malzemeleri ve rendeleri ekleyin. 2-3 dakika daha çırpın. 

IV. Kek kalıbınıza dökün. Önceden ısıtılmış fırınınıza atın. 

V. Yaklaşık 35-40 dakika piştikten sonra kontrol ederek, fırından alın. 

VI. Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Kek kalıbınızı margarin veya tereyağı ile yağlayın. Derin bir 

kapta yumurta ve şekeri 5-6 dakika çırpın. 

 

 

Malzemeler 

3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker   Limonlu Portakallı Kek 

1 çay bardağı sıvı yağ 

1 su bardağı süt 

2,5 su bardağı un 

1 paket kabartma tozu 

3 yemek kaşığı portakal suyu 

3 yemek kaşığı limon suyu 

1 adet limon kabuğu rendesi 

1 adet portakal kabuğu rendesi 

2-3 yemek kaşığı pudra şekeri 
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16. Tuğrul, Göktuğ, Ekin ve Gökçe öğretmenleri tarafından verilen çalışma kâğıtlarına birer tane 

sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul-sonuç ve karşılaştırma cümlesi yazmıştır. Her doğru cevap 2 puan 

olduğuna göre en yüksekten en düşüğe doğru puan sıralaması aşağıdakilerden hangisinde 

verilmiştir? 

A) Göktuğ→Tuğrul→Gökçe→Ekin 

B) Ekin→Tuğrul→Gökçe→Göktuğ 

C) Gökçe→Ekin→Göktuğ→Tuğrul 

D) Tuğrul→Göktuğ→Ekin→Gökçe 

 

 

Sebep-sonuç: Hastalıktan ayakta 

duracak hali yoktu. 

Amaç-sonuç: Dinlenmek üzere 

odasına çekildi. 

Koşul-sonuç: Oyun oynayacaksan 

ödevini yapmalısın. 

Karşılaştırma: Geçen yıla göre daha 

ılık bir kış geçirdik. 

Tuğrul 

Sebep-sonuç: Bozuk geldiğinden 

iade ettim. 

Amaç-sonuç: Fakirlere dağıtmak için 

bir sürü kıyafet getirmiş. 

Koşul-sonuç: Gitar öğrenmek için 

kursa başladı. 

Karşılaştırma: Akdeniz’in en güzel 

şehrinde yaşıyoruz. 

Göktuğ 

Sebep-sonuç: Arabanın arızası 

yüzünden geç kaldım. 

Amaç-sonuç: Okumak en güzel 

alışkanlıktır. 

Koşul-sonuç: Yağmur yağınca şenlik 

iptal oldu. 

Karşılaştırma: Abisine göre daha 

yüksek notlar alıyor. 

Ekin 

Sebep-sonuç: Bilgisayar oynamayı 

artık bırakmalısın. 

Amaç-sonuç: Sen dediğin için 

yaptım. 

Koşul-sonuç: Sana yardım ederim 

dediklerimi yaparsan. 

Karşılaştırma: Sistemli çalışarak 

başardım. 

Gökçe 
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17.Yukarıdaki cümlelerde “-ler, -lar” eklerinin cümleye kattığı anlamlar aşağıdakilerin hangisinde 

doğru sıralama ile verilmiştir? 

A) benzeri-her-abartma-saygı-aile-yaklaşık  B) aile-saygı-yaklaşık-benzeri-her-abartma 

C) her-benzeri-saygı-yaklaşık-abartma-aile  D) aile-saygı-benzeri-yaklaşık-abartma-her 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük hem yapım eki hem de çekim eki 

almamıştır? 

A) Sonunda kaybettiğim gözlüğümü buldum.  B) Kitaplıktaki vazoyu kırdın mı? 

C) Görgüsüzlük en kızdığım şeydir.   D) Haftaya geziye gidelim mi? 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?  

A) Kızılay Mahallesi’nde feci bir kaza meydana gelmiş. 

B) Arabayı Atatürk caddesinin sonuna doğru park ettim. 

C) Dedem Kurtuluş Savaşı gazilerindendir. 

D) Susuzlar köyündeki eski köprü selden sonra yıkılmış. 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, yay ayraçla belirtilen yerlere diğerlerinden farklı bir 

noktalama işareti getirilmelidir? 

A) 10( )05( )1980’de dünyaya geldi. 

B) Evet( ) kesinlikle seninle aynı fikirdeyim. 

C) Alp( ) en iyi arkadaşım( ) bugün yurtdışından dönüyor. 

D) Antalya( ) İzmir( ) Mersin ve Muğla en sevdiğim şehirlerdir. 

 

 

 

 

 

1.Akşama Alilere gideceğiz.   4.Bu millet nice Mustafa Kemaller çıkarır. 

2.Müdür beyler henüz gelmediler.  5.Sabahları düzenli spor yaparım. 

3.Henüz beş yaşlarında bir çocuktu.  6.Küçük kız ateşler içinde yanıyordu. 
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CEVAP ANAHTARI 

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

11.C 12.D 13.C 14.B 15.C 16.D 17.B 18.C 19.B 20.A 

 

 

 

 

 

 


