2. Yazılı Soruları

6. Sınıf

TÜRKÇE
1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

20. yüzyılın ilk çeyreği, milletimiz adına kötü günlerin yaşandığı, aynı zamanda da destansı bir mücadelenin verildiği günler olarak tarih sayfalarında yerini aldı. Balkan Savaşlarından başlayıp Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ne kadar sürekli savaşan ve mücadele eden Türk milleti, bunun neticesinde
karakterinin bir parçası olan bağımsızlığını her zaman olduğu gibi korumayı yine başardı. Ancak bu
süreç, elbette, burada yazılan bir iki satır kadar kısa olmayan, sancılı, acılı, uzun ve zorlu bir süreçti.
İstiklal Marşımız, ilk mısrasından son mısrasına kadar milletimizin o dönemde içinden geçtiği bu
sancılı, acılı, uzun ve zorlu günleri çok iyi tasvir etmiş; Türk milletinin geçmişten getirdiği gücünü ve
karakterini fevkalade bir şekilde gözler önüne sermiştir. Her kelimesi mükemmel bir şekilde âdeta nakış
nakış işlenmiş olan bu şiirin en güzel bölümlerinden biri de “Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. / Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!” diye başlayan üçüncü kıtasıdır. Mehmet Âkif,
bu kıtada Türk milletinin karakterinin bir parçası olan bağımsızlık unsurundan bahsederek hiç kimsenin
milletimizin hürriyetine engel olamayacağını dile getirmektedir.

1.

Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Bu sözcükleri bularak bulmacadaki
yerlerine yerleştiriniz. Yerleştirdikten sonra bulduğunuz anahtar sözcüğü ilgili kısma yazınız.
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I. Bağımsız olma durumu.
II. Şiirin satırlarından her biri, dize.
III. Tasarlama, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma.
IV. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine dayanarak karar vermesi durumu.
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2.

3.

Aşağıdakilerden hangisi bu metin  için en uygun başlıktır? (5 puan)
A) Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklal Marşı

B) Millî Mücadele ve İstiklal Marşı

C) Balkan Savaşları ve Mehmet Âkif Ersoy

D) Türk Milleti ve İstiklal Marşı

Bu metinde anlatılanlardan yola çıkılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır? İşaretleyiniz.
(3 x 2 = 6 puan)
Yargılar

İşaretleyiniz

1. Millî Mücadele Dönemi’ni anlatan tek eser İstiklal Marşımızdır.
2. Uzun süre savaşan Türk milleti, bağımsızlığını korumayı başarmıştır.
3. İstiklal Marşı’nın en başarılı dizeleri, üçüncü kıtanın ilk iki dizesidir.
4. Mehmet Âkif, İstiklal Marşı’nda Türk milletinin karakterini başarılı şekilde betimlemiştir.
5. İstiklal Marşı’nın üçüncü kıtasında, hiç kimsenin milletimizin hürriyetine engel
olamayacağı vurgulanmaktadır.

4.

Aşağıdaki tabloda verilen deyimleri, anlamları ile eşleştiriniz. (4 x 2 = 8 puan)
1

göz ardı etmek

A

kısa bir süre, fazla dikkat etmeden bakıvermek

2

göz dikmek

B

gereken önemi vermemek

3

göz atmak

C

kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak

4

göz boyamak

D

bir şeyi ele geçirme isteğine kapılmak
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5.
Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Hem sağlığa hem kişisel gelişime hem de sosyal yaşama katkıları
vardır. Kitap okumanın kişiyi gündemden ve mevcut sorunlardan biraz olsun uzaklaştırması ve yaşanılan stresi azaltması, toplumsal yaşama katkı sağlaması, zihinsel hastalıkların engellenmesinde büyük rol oynayan
beyaz maddenin oluşumunu sağlaması insan sağlığına
olan etkisini gözler önüne serer.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kitap okumanın zihinsel etkilerine örnek gösterilebilir? (7 puan)
A) Kitap okumak daha rahat uykuya dalmayı sağlar.
B) Kitap okumak depresyonla başa çıkmada yardımcı olur.
C) Kitap okumak toplumsal empati yeteneğini geliştirir.
D) Kitap okumak insana muhteşem bir hafıza yeteneği verir.

6.

Bu görselin konusu aşağıdakilerden hangisidir? (7 puan)
A) Hoşgörü

B) Empati

C) Sevgi

3

D) Yardımlaşma
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7.

Bir ilgi veya benzetme sonucunda sözcüğün gerçek anlamından uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara
“mecaz anlam” denir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden mecaz anlamlı sözcüğe yer verilenleri işaretleyiniz. (3 x 2 = 6 puan)

1. Sabahtan beri boş konuşuyorsun.

4. Keskin bir bıçakla soğanı doğradı.

2. Bu işçi biraz daha pişmek ister.

5. Durup durup söze dalması sinir bozucu.

3.

8.

Geldiğini gördüm ama çok da
önemsemedim.

Sınıfa öğrencileri ikişer ikişer almaya
karar verdik.

Aşağıdaki sözcüklerin yapısının basit mi bileşik mi türemiş mi olduğunu belirleyiniz. (8 x 2 = 16 puan)

Sözcük

9.

6.

Yapısı

Sözcük

1. Ağaç

5. Yolcu

2. Evli

6. Çocuk

3. Nasıl

7. Öğretmen

4. Dedikodu

8. Denizaltı

Yapısı

Aşağıdaki ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. (5 x 2 = 10 puan)

1. “Bahçenin demir kapısı büyük bir gürültüyle yere düştü.” cümlesinde belirtili isim tamlamasına
yer verilmiştir.
2. “Adamın kötü kalbi yüzünden etrafında kimse kalmamış.” cümlesinde zincirleme isim tamlamasına yer verilmiştir.
3. “Kale duvarına yazılan yazılar, tarihe yapılan saygısızlıktı.” cümlesinde belirtisiz isim tamlamasına yer verilmiştir.
4. “Hazırladığı bütün evrakları evde unutmuştu.” cümlesinde bulunma hâl eki almış bir sözcüğe
yer verilmiştir.
5. “Çikolatası yere düştü.” cümlesinde belirtme hâl eki almış bir sözcüğe yer verilmiştir.
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A) 2 milyar 300 milyon kişi bu hastalıktan etkilendi.

13. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
maraton yayıncılık

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların
yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? (5
puan)

B) Müdür Bey, her sınıftan 2’şer kişinin yarışmaya götürüleceğini söyledi.

D) Sınava 8’inci girişi olduğunu söyleyip gülüyordu.

I

II

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
III
O benimdir, o benim milletimindir ancak.
		 IV

maraton yayıncılık

C) XX. yüzyıl, dünyanın seyrini değiştirecek
olaylara sahne oldu.

		

Bu dizelerde işaretlenmiş sözcüklerin türüyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (5 puan)
A) I. sözcük işaret zamiridir.
B) II. sözcük belirtme sıfatıdır.

11. ‟Dolu” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat görevinde kullanılmıştır? (5 puan)

maraton yayıncılık

C) III. sözcük işaret zamiridir.
D) IV. sözcük kişi zamiridir.

B) Dün kırdığı sürahi ağzına kadar ayran doluydu.
C) Bahçedeki havuz iki günde zor doluyordu.
D) Dolu bir hazineyle seferden döneceklerdi.

maraton yayıncılık

A) Dolu yağınca bütün emeklerimiz boşa gitti.

14. I. Kırmızı kalemini kaybettiği için üzgündü.
II. Kocaman şamdanları masaya dizmişti.

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna
farklı bir noktalama işareti konulmalıdır? (5
puan)

maraton yayıncılık

III. Güzel bir lokantadan yer ayırtmıştım.

B) Beni çok özlemiş mi, diye sordu
C) Bilgisayarın durumu oldukça kötüydü
D) Bu işi bugün bitireceğimizi sanmıyorum

maraton yayıncılık

A) Ne yani bu işi sen mi yapacaksın

5

IV. Bu adamın bu yaptıkları beni kızdırıyor.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir isim hem niteleme hem belirtme
sıfatı almıştır? (5 puan)
A) I

B) II

C) III

D) IV

