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6. SINIF 2. DÖNEM 2. YAZILI SORULARI 

ADI SOYADI:                             SINIF, NO:  

“İnsan; akrabası, yakınları ile varlığını gösterir. 
Bunlar olmazsa cılız ve güçsüzdür.” 
1. Bu ifade aşağıdaki atasözlerinden 
hangisinin açıklamasıdır? 
A)Akıl için yol birdir. 
B)Ağaç yaprağıyla gürler. 
C)Damlaya damlaya göl olur. 
D)Her koyun kendi bacağından asılır. 
 
 
2.Aşağıdaki deyimlerden hangisinin 
açıklaması yanlıştır? 
A)Ağız kalabalığı etmek: Konu dışı gereksiz 
sözler söylemek 
B)Ağzından düşürmemek: Hep aynı şeyin 
sözünü etmek 
C)Ağzından kaçırmak: Söylemek istemediği şeyi 
farkında olmadan söyleyivermek 
D)Ağzına sakız olmak: Bir şeyden büyük zarar 
görmek 
 
 
3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
türemiş değildir? 
A) Okuduğu kitabı henüz bitirememiş. 
B) Masadaki tuzluğu ona uzattı. 
C) Basket oynarken gözlüğü kırıldı. 
D) Eve gelirken tatlı aldım. 
 
 
4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi basit yapılı 
değildir? 
A)Evinden                 B) Susuzluktan 
C)Kilerden                  D) Kitaptan 
 
 
 
5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi 
mecaz anlamlı değildir? 
A) Ödevimi yapmadığım için öğretmen bana 
kızmıştı. 
B)Yeni komşularımız çok sıcak insanlarmış. 
C) Top oynayan çocuklar camı kırdılar. 
D)Evdeki en ağır görevler bana verildi. 
 
 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
karşılaştırma yapılmamıştır? 
A) Bu yaz geçen seneye göre daha sıcak 
geçiyor. 

B) En sevdiğim yemek mantıdır. 
C) Ödevimi ancak yarına bitirebilirim. 
D) Tiyatro izlemek sinemadan daha çok keyif 
veriyor.  
 
 
(I)İlkbahar gelip de bitkiler yeşermeye 
başlayınca hayvanlar da canlanır. (II) Birçok 
küçük yaratık kış uykusundan uyandığında taze 
yapraklarla beslenir. (III)Kendileri de bazen 
acemice başka yırtıcı hayvanlara yem olur. (IV) 
Bu yırtıcılar omurga sırtlar, küçük kuşlar ve 
böcekçili içerir. 
7. Numaralandırılmış cümlelerden hangisi 
kişisel görüş bildirmektedir? 
A) I        B)II          C) III             D)IV 
 
Çok Sevgili Baba, geçenlerde bir kez, senden 
korktuğumu öne sürmemin nedenini 
sormuştun. Genellikle olduğu gibi verecek 
hiçbir cevap bulamadım. Kısmen tam da sana 
karşı duyduğum bu korku yüzünden, kısmen 
de bu korkuyu gerekçelendirmek üzere, 
konuşurken toparlayabileceğimden çok daha 
fazla ayrıntı gerektiği için. Ve şimdi burada 
sana yazılı bir cevap vermeyi deniyor olsam 
da, bu fazlasıyla eksik kalacaktır. 
8. Metnin yazı türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A) Makale      B) Hikâye     C) Anı        D) Mektup 
 

 

  

 

 

 

9.Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç 

sonuç anlamı vardır?  

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

 

 

(I)Örümcekler, neredeyse her yüzeye 

yapışabilir. (II) Bunu sağlayan, ağ yapmak için 

kullandıkları ipektir. (III) Bu ipek, örümceğin 

bedenindeki özel bir bez tarafından üretilir. 

(IV) Örümceklerin ipeği hem esnek hem de 

çelikten bile kat kat sağlamdır. 

 



“ Seyredip balıkların ışıltılı dünyasını 
Sisli bir sabah vakti derin sularda” 
10.Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 
A)Özel ad              B) Çoğul ad 
C) Cins ad              D) Somut ad 
 
“ Sen orada bağrına bas en büyük çileyi 
Ben burada en büyük çileyi doldurayım” 
11. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi 
yoktur? 
A)Yönelme durumu eki 
B) Bulunma durumu eki 
C) Ayrılma durumu eki 
D) Belirtme durumu eki 
 
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
diğerlerinden farklı bir isim tamlaması vardır? 
A) Okul gezisine katılmak için dilekçe yazdı. 
B) Kardeşi balkonun kapısında bekliyordu. 
C) Mahallenin çocukları maskesiz top 
oynuyorlar. 
D) Öğretmeninin söylediklerini yapıyor.  
 
-Sağanak yağmur birden bastırdı. 
-Dışarı çıkarken beyaz şapkasını ve mor şalını 
taktı. 
-Bahçede küçük bir ağaç, kırık dalına 
üzülüyordu. 
-Canlı derse on öğrenci katıldı. 
13. Yukarıdaki cümlelerde kaç tane sıfat 
tamlaması kullanılmıştır? 
A) 4        B) 5              C) 6             D) 7 
 
 
 
 
 
 
 
14. Numaralanmış sözcüklerden hangileri 
zamirdir? 
A)1 ve 4                           B) 2 ve 3 
C) 3 ve 4                          D)1 ve 3 
 
15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden 
hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış bir 
sözcük yoktur? 
A) Anne ve babayı saymak kültürümüzdendir. 
B)Siz sıkmamak için her şeyi anlatacağım. 
C) Elinde gazetesi derin düşüncelere dalmıştı. 
D)Sabah vakti ışıldayan güneş içimizi ısıtmıştı. 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların 
yazımında yanlışlık yapılmamıştır? 
A)Anıl, az önce 19:30 treni ile Adana’ya gitti. 
B) Bankadan 3 milyon 500 bin lira para çekti. 
C) İlk kitabı 5000 baskı sattığı için mutluydu. 
D) Kardeşim 4.’üncü sınıf öğrencisidir. 
 
17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme 
işareti yanlış kullanılmıştır? 
A) Naz’ın sınav sonucu açıklandı. 
B) Mersin’li olduğunu her yerde söylüyordu. 
C) Kitabının 2’nci baskısı yapıldı. 
D) Van’da uzun yıllar çalıştım. 
 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür 
Örgütü (UNESCO) tarafından Hacı Bektaş 
Veli'nin ölümünün 750. yılı nedeniyle bütün 
dünyada "2021 Hacı Bektaş Veli Yılı" ilan etti. 
UNESCO'nun 12-27 Kasım 2019 tarihlerinde 
gerçekleştirilen 40. Genel Konferansı'nda 
alınan karar gereğince Hacı Bektaş Veli'nin 
vefatının yıl dönümünün, Azerbaycan, İran, 
Kuzey Makedonya ve Romanya'nın desteğiyle 
"2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl 
Dönümleri" arasına alındığı öğrenildi.  
18. Metnin konusu aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A)Birleşmiş Millletlerin ödülü 
B) UNESCO’nun seçimleri 
C)2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı ilan edilmesi 
D) Hacı Bektaş Veli’nin hayat hikâyesi 
 
 
(I) Yeni okulu evine 17 kilometre uzaklıktaydı. 
(II) Mehmet Akif, okuluna her gün yürüyerek 
gidip geliyordu. (III) Bu okulda son derece 
huzurlu ve mutluydu. (IV) Tam on üç  
öğretmeninden ders alıyordu. 
19. Numaralanmış sözcüklerin hangisinde 
kişisel görüşe yer verilmiştir? 
 
A) I         B) II          C) III         D) IV 
 
20. “Kadar” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde 
cümleye “ büyüklüğünde “ anlamı katmıştır? 
A) Şiirini yazmayı geç saatlere kadar düşündü. 
B) Avuç içi kadar para kalıyordu maaşından. 
C) Akif’in şiirleri kadar hatipliği de güçlüdür. 
D) Cephede bin kadar düşmanla karşılaştılar. 
 
                                               LEYLA AYDEMİR 
                                            TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 

Bazıları geyikleri izlemek için her gün  
    1               2                              3 
buraya   geliyor. 
   4 


