TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF 1. DÖNEM DENEME SORULARI
1.

“Kitaplar” isminin özellikleri balonların
hangilerinde doğru olarak verilmiştir?
A) Mavi – kırmızı – pembe
B) Beyaz – kırmızı – sarı
C) Mavi – beyaz – kırmızı
D) Kırmızı – sarı – pembe
2. “Zamanının kıymeti, sonradan anlaşılırmış.”
Cümlesindeki isim tamlamasıyla özdeş tamlama
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) Ağacın dalları sert esen rüzgârdan kırılmıştı.
B) Ormandan, iğde kokuları geliyordu.
C) Sana bakınca, o çocuğu görür gibi oluyorum.
D) Bugün yeni bir test kitabı aldım.
3. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kişi zamiri
yoktur?
A) Bu konuda kendin karar vermelisin.
B) Sizi aradığımı söylemediler mi?
C) O, her hafta buraya gelir.
D) Şunu bu duvara asabilirsin.

4. “O” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde işaret
zamiridir?
A) O arkadaşın nerede çalışıyor.
B) Onu, yeni tanıdığım için üzülüyorum.
C) Sen onu hangi kitapçıdan aldın?
D) Dershaneye giderken onu gördüm, selamlaştık
onunla.
5. Polis, hızlı giden arabayı durdurdu.
Altı çizili sözün eş anlamlısı hangi cümlede vardır?
A) Adam yerinden yavaşça kalktı.
B) Sıra arkadaşım çok süratli koşuyor.
C) Arabamız yolun ortasında bozuldu.
D) Mehmet, saçlarını yana doğru tarar.
6. “Yemek çok sıcaktı.” Cümlesindeki sıcak
sözcüğünün
zıt
anlamlısı
hangi
cümlede
kullanılmıştır?
A) Doktorun tavsiye ettiği ilaçları kullanıyorum.
B) Ilık suyla ellerini yüzünü yıkadı.
C) Serin bir rüzgar, hepimizi etkilemişti.
D) Soğuk havalarda sıkı giyinin ki üşümeyesiniz.

7. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük gerçek
anlamda mı mecaz anlamda mı kullanıldıkları yay
ayracı içine yazılmıştır. Hangisinde bir yanlışlık
yapılmıştır?
A) Herkese karşı soğuk davranıyor. (Mecaz)
B) Arkadaşlarıyla iyi geçiniyordu. (Gerçek)
C) Babam kızınca gözlerinden ateş çıkıyor.
(Mecaz)
D) Söylediği sözler yüreğimize dokundu. (Gerçek)
8. BİLGİ: Kök halinde bulunan bir sözcüğe sözcüğün
anlamını değiştiren bir ek getirilirse buna “türemiş
sözcük” denir.
Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdaki seçeneklerden
hangisinde her iki kelime de türemiş kelimedir?
A) Kömürlük-Laleler
B) İyimser- Çöpten
C) Akılsız- Gazeteci
D) Halıya- Arabada
Eğitim verirken yaşlıya, gence,
Gençler oldu yarın için güvence
Okullar bir demet, çocuklar gonca
Dermeyi öğretti bize Atatürk.
Yukarıdaki dörtlükte benzeyen varlıklar
hangisinde doğru verilmiştir?
9.

A) yaşlı, genç
C) demet, gonca

B) okullar, çocuklar
D) yarın, güvence

10. (1) Futbol yirmi iki kişiyle oynanan bir spor dalıdır. (2)
Herkesin izlerken zevk aldığı bir şeydir. (3) Bir futbol maçı
normal süre olarak 90 dakika oynanır. (4) Bu süre sonunda
rakibine üstünlük sağlayan takım galip sayılırı.
Futbol ile ilgili bilgi verilen cümlelerden hangisi
öznel cümledir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç
ilişkisi yoktur?
A)
B)
C)
D)

Sular akmayınca bulaşıkları yıkayamadı.
Elektrikler kesildiği için ödevimi yapamadım.
Ders çalışmak için arkadaşıma gittim.
Sel felaketi yüzünden evler yıkıldı.

12. 1.
2.
3.
4.

Kovadaki suyu yukarıya çektik.
Herkes buz gibi sudan kana kana içti.
Kovayı iple aşağıya sarkıttık.
Kuyunun başına geldik.
Numaralanmış cümleler oluş sırasına göre
nasıl dizilmelidir?
A) 3 - 1 - 4 - 2
C) 4 - 3 - 1 - 2

B) 4 - 1 - 3 - 2
C) 2 - 4 - 3 - 1

13.

Çocukluğum, çocukluğum…
Uzakta kalan bahçeler
O sabahlar, o geceler
Gelmez günler çocukluğum.
Yukarıdaki dörtlükteki duygu hangisidir?
A) Özlem B) Sevgi C) Neşe D) Aşk

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de/da" ayrı
yazılmalıdır?
A) Öğretmenimizde bizimle oynadı.
B) Gün boyu kütüphanede çalıştık.
C) Bugün okulda çok eğlendik.
D) Bütün eşyalarım evde kaldı.

14. (1) Diyelim ki yolda yıllardır karşılaşmadığınız bir
arkadaşınıza rastladınız. (2) Hemen“Aman, ne güzel bir
tesadüf böyle!” dersiniz. (3) Oysa bunun gerçekleşmesi
sizin onu fark etmenizle bağlantılıdır. (4) Bu da demek
oluyor ki hayatımızı tesadüfleri fark ederek ya da
etmeyerek gerçekleştirdiğimiz eylemlerle ilerletiyoruz.
Numaralandırılmış cümlelerden hangisi bu
metnin ana fikridir?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

20. “Simit” sözcüğüne aşağıdaki eklerden hangisi
getirilirse yeni bir sözcük oluşur (türer/gövde)?
A) -ler
B) -çi C) -te D) -im

15. Çalışmayı, sana arı öğretebilir. Beceriklilikte bir
kurt sana öğretmen olabilir. Bilgiyi, daha önceki
insanlardan öğrenebilirsin. Ama sanatı yalnız kendin
ortaya koyabilirsin.
Yukarıdaki
parçada
vurgulanan
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanatçının düşünce yapısının farklı olduğu.
B) Sanatın başkalarından öğrenilemeyeceği.
C) Sanatın yaşamı kopyalamak olduğu.
D) Sanatçının doğadan ilham aldığı.
16. Tarihi antik çağlara dayanan, asırlar önce üzerinde
taşımacılık yapılan Uluabat Gölü doğal güzelliklerinin
yanı sıra, yöre halkına bağrında yetiştirdiği pek çok
imkanla geçim kaynağı olmaya devam ediyor.
Parçada
Uluabat
Gölü
ile
ilgili
aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Tarihinin çok eskilere dayandığına.
B) Doğal güzelliklere sahip olduğuna.
C) Üzerinde hala taşımacılık yapıldığına.
D) Yöre halkına pek çok fayda sağlandığına.
17. Hasan, gözlerini yavaş yavaş açtı. Koğuşta kimse
yoktu. Hemen kalktı ve yatağını düzeltti. Botunu ve
elbisesini giyerek eğitim alanına çıktı. Dışarıdan sesler
geliyordu.
Yukarıdaki hikâyede aşağıdakilerden hangisi
belirtilmemiştir?
A) Kişi B) Yer C) Olay D) Zaman
18. İnsanlar bugünlerde teknoloji ile çok ilgili...
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile
devam ettirilirse cümleye karşılaştırma anlamı
kazandırılmış olur?
A) ama nasıl kullanmaları gerektiğini bilmiyorlar.
B) bu da onların işlerini kolaylaştırıyor.
C) olmalarına rağmen, kendileri üretmiyor.
D) halbuki eskiden bu kadar ilgili değillerdi.

21. “Senelerce çalışıp dinmiş fakat ev alacak kadar para
biriktirememişti.”
Bu cümlede altı çizili sözün kullanım amacı
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Genel bir durumu ifade etmek için
B) Düşünceyi desteklemek, açıklamak için
C) Okuyucunun dikkatini çekmek için
D) Düşüncenin yönünü değişeceğini belirtmek için
22.

Yukarıdaki grafikte çocukların yaz kampı boyunca
izledikleri filmlerin türleri oranlarıyla verilmiştir.
Bu grafiğe bakılarak aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Çocukların yarıdan azı macera filmlerini izlemekten
keyif almaktadır.
B) Çocukların en az izlediği tür korkudur.
C) Komediden çok bilim kurgu filmi izlemişlerdir.
D) İzlenen macera filmi oranı bilim kurgunun iki katıdır.
23. Aşağıdaki cümlelerin hangisi nesneldir?
A) Sınıfımızda yirmi beş öğrenci var.
B) Okuduğum kitap beni çok etkiledi.
C) İzlediğim tiyatro güzeldi.
D) Gittiğimiz yayla büyüleyiciydi.
24. Aşağıdaki cümlelerin hangisi amaç bildirir?
A) Kitap okuduğu için derslerinde başarılıydı.
B) Test çözdüğünden derslerinde başarılıydı.
C) Yalan söyledi diye arkadaşları ona kızdı.
D) başarılı olmak için çok çalışıyordu.
25. Hangisinde 1. Kişi ağzı anlatım vardır?
A) Arkadaşım çok kitap okuyor.
B) Dün tiyatroya gittiler.
C) Dün kitap okudum ve test çözdüm.
D) Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etti.

6 CEVAPLAR
1. A
2. A
3. D
4. C
5. B
6. D
7. D
8. C
9. B
10. B
11. C
12. C
13. A
14. D
15. B
16. C
17. D
18. D
19. A
20. B
21.D
22.C
23.A
24.D
25. C

