
2021 – 2022 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI www.turkcedersi.net  ORTAOKULU 
TÜRKÇE DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 1. YAZILI YOKLAMASI 

 
AD / SOYAD: 
SINIF / NUMARA: 

VERİLEN SÖZÜ TUTMAK 
 

                Ne zeki gençler vardır ki zamanında işlerinin başında bulunmadıklarından çok zarar görmüşlerdir. 
Devamsızlıkları onların tüm yeteneklerini sıfıra indirmiştir. Sizlere en büyük öğüdüm şudur: Üzerinize aldığınız bir 
işi yarına değil, biraz sonraya bile bırakmayınız. Biliniz ki zamanında işini yapmayan bir insan, başarı yolunu 
kaybetmiş demektir.        
               İşlerinde başarı kazanmış olanlara bakınız. Bu adamların kronometre gibi hareket ettiklerini görürsünüz. 
Her şeyi zamanında yapacağınıza dair kendi kendinize söz veriniz. Sonra da verilen sözü tutmanın dürüstlüğün 
başlıca şartı olduğunu aklınızdan çıkarmayınız. Sözünü tutanlara karakterli insan derler. Göreyim sizi, karakter 
sahibi olunuz. 
                                                                                                                                            (Selim Sırrı TARCAN) 
 

S  O  R  U  L  A  R 
 

 1- Yazara göre, dürüstlüğün başlıca şartı nedir? (5 puan) 
 Verilen sözü tutmak dürüstlüğün başlıca şartıdır. 
 
 2-Yazara göre hayatta kimler başarılı olabilir, kimler başarı olamazlar? (5 puan) 
Kronometre gibi işlerini zamanında yapanlar hayatta başarılı olabilir; bugünün işini yarına, hatta az sonraya 
bırakanlar bile hayatta başarılı olamaz. 
 
3- Yukarıdaki metnin ana düşüncesini yazınız. (5 puan) 
Verdiği sözü tutan, işlerini zamanında yapan insanlar hayatta başarılı olur. 
 
4- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sıfatların çeşitlerini yazınız. (5 puan) 
 

a) Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım.   
(Soru Sıfatı) 
b) Mine Sultan Ünver’in bütün kitaplarını okudum.  
                                       (Belgisiz Sıfat) 

5- Aşağıdaki cümlelerde bulunan deyimlerin altını çiziniz ve uygun anlam ile eşleştiriniz. (10 puan) 
 
1) Öğretmenimizi can kulağıyla dinlemeliyiz.                                       (    1    ) Çok iyi dinlemek                
2) Yıllardır görmediği memleketi burnunda tütüyordu.                     (    5    ) Çok şaşırmak 
3) Doktor olabilmek için yıllarca ter döktü.                                          (    3    ) Çok çalışmak 
4) Annesine kavuşan küçük kızın ağzı kulaklarına vardı.                     (    4    ) Çok sevinmek 
5) Sınavın sonucunu görünce gözlerine inanamadı.                            (   2     ) Çok özlemek  
 

6. Aşağıdaki cümlelerde geçen zamirleri örnekteki gibi yazarak çeşidini işaretleyiniz. (10 puan) 

Cümleler 
Zamiri 

yaz 

Kişi 

zamiri 

İşaret 

zamiri 

Belgisiz 

zamir 

Soru 

zamiri 

ÖRNEK: Ali onu maça çağırdı. onu X    

İki gün sonra o da gelecek. o X    

Orada arkadaşım yaşıyor. orada  X   

Ödevi hiçbiri yapmamış. hiçbiri   X  

Kim getirecek defterimi?   kim    X 

Baban ne almış? ne    X 
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7. Aşağıdaki tabloda verilen kelimelerin türlerini kutucuklara işaretleyiniz. (10 puan) 

KELİMELER BASİT KELİME TÜREMİŞ KELİME BİRLEŞİK KELİME 

evler X   

kitaplık  X  

Eskişehir   X 

simitçi  X  

merdivende X   

 
8. Aşağıdaki yabancı kelimelerin Türkçe karşılıklarını karşılarına yazalım. (10 puan) 

 
 

9- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat tamlaması hem de isim tamlaması kullanılmıştır? (10 puan) 
 
A)  Köy muhtarı, köyün yolunu yaptırdı. 
B)  Bahçede sarı laleler, kırmızı güller vardı. 
C)  Soğuk rüzgâr eserken ellerimin ucu üşüdü. 
D)  Hepimiz yoksul aileye yardım ettik. 
 
10. Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var ( ) Çok dinleyelim ( ) az konuşalım diye mi ( ) 
Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere hangi noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir? (5 puan ) 
A) (?) (?) (?)      B) (:) (?) (?)                         C) (:) (,) (.)     D) (?) (,) (?) 
 
11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin  hangisinde iyelik eki kullanılmamıştır? (10 puan ) 
A) Benim çantam kahverengidir. 
B) Annesi beni aradı. 
C) Arabasını oldukça uzağa park etmişti. 
D) Daha odayı temizlememiştim. 
 
12. Aşağıya bir haber yazısı yazınız. Haberin kaynağını yazmayı unutmayınız. (15 puan) 
 
    
 

Mesut HAYAT 
Türkçe Öğretmeni 
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