
 

 
ARDIÇ AĞACI VE ARDIÇ KUŞU 

Çok eskiden bir ülkede ormanlardan birinde bir 
ağaç varmış. Yaprakları ince iğnecikler şeklinde olan bu 
ağacın kahverengi kozalakları varmış. Bu ağacın boyu 

çok kısaymış. Öteki kocaman  çam 
ağaçlarının yanında minicik 
kalıyormuş.Diğer kocaman 
ağaçlar da boyu kısa diye onunla 
alay ediyorlarmış ve ardıç ağacı 
bu duruma çok üzülüyormuş. 
Onun bu halini gören ardıç kuşları 
ağaççığa çok acıyorlarmış. Çünkü 
iyi niyetli, yardımsever bir 
ağaççıkmış. Öteki kendini 

beğenmiş çamların çoğu kibirliymiş. Ardıç kuşları o 
ağaççığa her gün konar; ona gezdikleri, gördükleri 
yerleri anlatırlarmış. Ardıç ağacığının durumuna üzülen 
ardıç kuşları çare bulmak için durumu doğa anaya 
anlatmışlar.Duruma üzülen Doğa Ana ardıç ağacının 
yanına giderek yapraklarına güzel kokular sürmüş:” Sen 
de yararlı bir bitki olacaksın, insanlar her şeyinden 
yararlanacak. Hastalar için ilaç, çocuklar için kurşun 
kalem yapacaklar. Kısacası hem kuşların hem de 
insanların en sevdiği ağaç sen olacaksın.” deyince ardıç 
ağacının sevincinden etekleri zil çalmış. O günden sonra 
da kendini beğenmiş ağaçların alaylarına hiç kulak 
asmamış hatta yararlı olan güzeldir diye düşünüp mutlu 
bile olmuş. 

SORULAR 
1.Soru  (10  puan) 
Parçada sözü edilen “ardıç ağacı ” ,”çam ağaçları” ve        
“ ardıç kuşları ”nın kişilik özelliklerini yazınız. 
 

ARDIÇ AĞACI: İyi niyetli, yardımsever. 

ARDIÇ KUŞLARI: Yardımsever, başkalarını 
düşünen, iyi niyetli. 
ÇAM AĞAÇLARI: Kendini beğenmiş, alaycı. 
 
2.Soru  (10 puan) 
Yukarıdaki metinden çıkarabileceğimiz  iki ders cümlesi 
yazınız. 

 

     Hiç kimsenin görünüşü ile alay etmemeliyiz. 

 

 

 

 

     Herkesin kendine has özelliği vardır. 

 

 

 

 

 
3.Soru  (4 puan) 
Aşağıdaki sözcüklerin metindeki anlamını bularak 
işaretleyiniz. 
 
Alay: 
  
 
 
Sürmek: 

 
4.Soru  (6 puan) 
Yandaki metinden deyim defterine iki tane deyim 
örneği yazınız. 

 

           DEYİM                         DEFTERİ 

     Etekleri zil çalmak 

    

      Kulak asmamak 

 

 

 
5.Soru  (6 puan) 
Yandaki metinden alınan cümlelerin anlam 
özelliklerini işaretleyiniz. 
 

Diğer kocaman ağaçlar da boyu kısa diye onunla alay 
ediyorlarmış. 

 
Sebep-Sonuç Cümlesi                            Amaç-Sonuç Cümlesi 

                                                                   

 
Sebep-Sonuç Cümlesi                            Amaç-Sonuç Cümlesi 

 

Ardıç ağacığının durumuna üzülen ardıç kuşları çare 
bulmak için durumu Doğa Ana`ya anlatmışlar. 

 
  

Sebep-Sonuç Cümlesi                            Amaç-Sonuç Cümlesi 

 
6.Soru  (4 puan) 
Yandaki “Ardıç Ağacı ile Ardıç Kuşu” adlı metnin 
türü hangi seçenekte verilmiştir? 
 
A) Fabl                                          B) Deneme 
C) Hikâye                                     D) Biyografi  

 
7.Soru ( 5 Puan )  
Diğer kocaman ağaçlar da boyu kısa diye onunla 
alay ediyorlarmış ve ardıç ağacı bu duruma çok 
üzülüyormuş. 
 
Yukarıdaki cümlede hangi söz sanatı ağır 
basmaktadır? 
 
A)  Konuşturma                              B) Benzetme 
C)  Kişileştirme                               D) Abartma  

AHEM TURKCEDERSİ.NET ORTAOKULU  
6. SINIF 2. DÖNEM 1.YAZILISI 

ADI                 : 

SOYADI         : 

SINIFI            : 

NUMARASI  : 

Onun bu halini gören ardıç kuşları ağaççığa çok 
acıyorlarmış. Çünkü iyi niyetli, yardımsever bir 
ağaççıkmış. 



 

8.Soru  ( 5 Puan )  
 
                                       “Ağır” sözcüğü aşağıdakilerden  
                                      hangi cümlede “ölçülebilir( nicel)  
                                      anlamda kullanılmıştır? 
 
A) Babası Ahmet`e ağır valizleri taşıttı.                                      
B) Kalbi kırılınca herkese çok ağır konuştu. 
C) Ağır başlı,güzel konuşan ve sevilen biriydi.                                    
D) İnsanı bunaltan ağır bir hava vardı. 
 

9.Soru  (5 puan)                                                Artı Puan 
“Burası güzel bir yer ama ……………………………… “ 
 
Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisi ile 

tamamlanmalıdır? 
A)  pek de şirindir.                B) bir o kadar da sıkıcıdır. 
C)  tadına doyulmaz.             D) gezmek mutlu eder. 
 

10.Soru  (5 puan)                                               
Günlük ile anıyı karıştırmamak gerekir.Günlük günü 
gününe yazılan bir yazı türüyken anı ise üzerinden 
belirli bir zaman geçtikten sonra iz bırakan olayları 
anlatır. 
 
Yukarıdaki paragrafta düşünceyi geliştirme 
yollarından hangisi kullanılmıştır? 
A) Benzetme                             B) Tanık Gösterme 
C) Karşılaştırma                      D) Örnekleme 
 

11.Soru  (5 puan)                                               
                                      Hanımeli:                
                                      Sağlıksız : 
                                      Toprakta: 
 
 
 
 
Öğretmenin yazı tahtasındaki gösterdiği sözcüklerin 
yapısı bakımından çeşitleri sırasıyla hangi seçenekte 
verilmiştir? 
A) Birleşik – Türemiş - Basit    
B) Birleşik – Basit - Türemiş 
C) Türemiş – Türemiş – Türemiş 
D) Türemiş – Basit – Türemiş 
 

12.Soru  (10 puan)                                               
Aşağıdaki cümlelerdeki zamir ve sıfatları bularak ait 
oldukları bölümlere yazınız. 

Cümleler 

Size sıcak çay ikram edeceğim. 

Herkes okulda bu olayı konuşuyordu. 

Eskiden burada birçok ağaç varmış. 

O şenlikte kimileri çok eğlenmiş. 

Orada sağlıksız yiyecek satılmaz. 

 
 

 Size                                    sıcak  
  Herkes         bu 

Burada   birçok 
Kimileri      o 
Orada     sağlıksız                                   

                  

                   Zamir                                                  Sıfat              
    13.Soru  (5 puan)  

                                                                                                          
 
      
                                İSİM TAMLAMASI                                                                        
                                         ŞENLİĞİ 

                                                       
 Yukarıdaki şenliğe aşağıdaki altı çizili tamlamalardan 
hangisi katılamaz? 
A) Şehir parkında çocuklar şenlik için toplanmıştı. 
B)  Şenlikte birçok eğlence düzenlenecekti. 
C)  Çocukların yüzü gülüyordu. 
D)  Palyaçolar müzikle dans gösterisi yaptı.  

 
14.Soru  (5 puan)  
 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem sıfat tamlaması 

hem de isim tamlaması kullanılmıştır? 
 
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. 
 
15.Soru  (5 puan)                                         Artı Puan 
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, 
yanlış olanların başına da “Y” yazınız. 

 
( D  ) “Pişkin” kelimesinde ünsüz benzeşmesi vardır. 
 
( Y  ) “Arabanız” sözcüğü 3.tekil iyelik eki almıştır. 
 
( Y  ) “ Dolapta” kelimesi ayrılma hal eki almıştır. 
 
( Y  ) “Kırgın” fiilden isim yapım eki almıştır. 
 
( D  ) “ Çocukluğum” kelimesinde ünsüz yumuşaması 
meydana gelmiştir. 

 
 16.Soru  (15 puan)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki karikatürde anlatılmak istenen nedir ? 
 

BU BÖLÜMDE HERKES KENDİ ÖZNEL 

YAZISINI YAZACAKTIR. 
                                                                     


