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   Türkçe - 6                                                                                                                                                        Test - 2 
Yaprak Test 

  Adı Soyadı:                                                                                                   Sınıf/Şube:                  Okul No: 

  

 1 ve 2. soruları aşağıdaki metinlere göre cevaplandırınız. 

 Tepeli Pelikan:  Asya’da, Avrupa’da ve Afrika’nın belli bir bölümünde görülür. Memleketimizde de yaşar. Boyu 170 
cm kadardır. Ayaklarındaki perdeler hem ön hem arka olmak üzere dört parmağını da kaplar.  

Yeşilbaş: Kuzey Amerika’nın, Avrupa’nın ve Asya’nın büyük bölümünde, Afrika’nın ise küçük bir bölümünde yaşar. 
Boyu 58 cm’dir. Arkadaki dördüncü parmakları perdeyle bağlantılı değildir. Perdeler yalnızca ön parmakları kaplar. 
Ülkemizde de yaşarlar. 

 

1. Hangisi iki canlı için de ortaktır? 

A) Parmakların tamamı perdeyle bağlantılıdır. 

B) İkisinin de boyları yetişkin bir insan kadardır. 

C) Farklı kıtalarda yaşamaktadırlar. 

D) Türkiye’de de yaşam alanları vardır. 
 

  

2. Hangisi, iki metne göre de doğrudur? 

A) Kişisel görüşlere yer verilmiştir. 

B) Kurguya dayalı metinlerdir. 

C) Kanıtlanabilir ifadeler bulunmaktadır. 

D) Öyküleyici (hikâye edici)bir anlatım vardır. 
 

  

3.  

 

 

 

 

Yukarıdaki habere göre hangisi kesinlikle yanlıştır? 

A) Pazara 65 yaş üzeri kişiler ile çocuklar 
alınmamaktadır.  

B) Seyyar el dezenfektanı pazarlarda halkın 
hizmetine sunulmuştur. 

C) Salgına karşı belirlenen kuralları zabıta ekipleri 
almıştır. 

D) Temizlik ve sosyal mesafe kuralları pazardakilere 
anlatılmaktadır. 

 

  

4. Aşağıda isim ve fiili kökleri örneklendirilmiştir. 

İsim kökü  Fiil Kökü 

Kalemlik  Yapıcı 

Sistemli  Dikkatsiz  

Bilgiler  Çözüm 

Çiçekli  Geçici  

İsim ve fiil kökleri sıralamasında yapılan hata, 
hangilerinin yer değiştirmesiyle düzeltilebilir? 

A) Çiçekli- Geçici         B) Sistemli- Yapıcı    

C) Kalemlik- Çözüm    D) Bilgiler- Dikkatsiz 
 

5. Bazı insanlar, kendileri için kullanım değeri dışında 
anlam ifade eden nesneleri biriktirmeyi severler. 
Belirli kategorilerdeki nesnelerin biriktirilmesine 
‘‘koleksiyonculuk’’denir. Popüler koleksiyonlardan 
biri pul koleksiyonudur. İnsanlar gerek ülkelerini 
gerekse çeşitli ülkelerin posta pullarını özel saklama 
albümlerinde biriktirir. Eski para, kalem gibi 
koleksiyonların yanı sıra klasik araba gibi lüks 
sayılabilecek koleksiyonlar da vardır. 
Koleksiyonculuğun temelinde kişiyi bir noktada 
odaklaması ve onu rahatlatması varken, gelecek 
nesillere hediye bırakma isteği de bulunur. 

Bu paragraftan hangisi çıkarılamaz? 

A) Paragrafta koleksiyonculuk tanımlanırken örnekler 
de verilmiştir. 

B) Geleceğe hediye için yapılan bu biriktirme bir süre 
sonra istifçiliğe dönüşmektedir.  

C) Bazı koleksiyon ürünleri maddi değerleri olan 
eşyalardan da yapılabilmektedir. 

D) Koleksiyonculuk insanları manevi olarak 
rahatlatmaktadır. 

 

  

6. Vaktiyle köylüler tarlalarını sulamak için ırmağın 
suyunu nöbetleşe kullanmak üzere anlaşmışlar. 
Tarlalar, açılan kanallar yoluyla sıra ile sulanıyor, 
herkes işiyle meşgul oluyormuş. Açıkgözlü bir köylü, 
daha fazla su alabilmek için tarlasında derin ama 
ince bir kanal kazıp ırmaktan su almayı aklına 
koymuş. Kanalı saklamak için de üzerini çalı çırpı ve 
taşlarla örtüp araziye uydurmuş.  

Bu parçada aşağıdaki deyimlerden hangisinin öyküsü 

anlatılmıştır?  

A) Sapla samanı birbirine karıştırmak       

B) Bin dereden su getirmek 

C) Ekmek elden su gölden                          

D) Saman altından su yürütmek 
 

  

7. Sözlerim sana ağır mı geldi? 
Kalbini mi kırdım? Affedersin! 

Yukarıdaki dizelerde hangi kelimeler mecaz anlamda 

kullanılmıştır? 

A) Sözlerim-kalbini B) Ağır-kırdım 

C) Sana-affedersin D) Geldi-ağır 
 

  

Afyonkarahisar Belediyesi zabıta ekipleri, Koronavirüs 
salgınına karşı İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınmış 
olan kararlar kapsamında semt pazarlarında giriş 
çıkışları kontrollü yapıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlarımız 
ve çocuklarımız, tedbir amaçlı pazara alınmıyor. Hijyen 
ve sosyal mesafe kuralları halkımıza anlatılıyor. Ayrıca 
pazarlarımızda seyyar el dezenfektanı uygulaması 
hayata geçirildi. 
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8. Dağlara, denizlere, ovalara 
                                         I 
Uzansaydık yağarak iplik iplik, 
                                       II 
Tohumları susamış tarlalara 

  III 

Bahar, gölge ve yağmur götürseydik. 
    IV 

Altı çizili sözcüklerle ilgili verilenlerden hangisi 
yanlıştır? 

A) I. sözcük hal(durum) eki almıştır. 

B) II. sözcük yapısına göre basittir.  

C) III. sözcük çekim eki almıştır. 

D) IV. sözcük kök halindedir. 
 

 
 

9. Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit 
oynarken eski hamam içinde... 

Hangisi böyle başlayan bir metnin devamı olabilir? 

A) Nerde var, nerde yok bir sinek geldi. Vızıldadı 
havaya, yağını süzdük üç yüz altmış tavaya. 
Derisini de sattık yüz binlerce liraya. 
Kemiklerinden de bir köprü kurduk Çukurova’ya. 
Vay ne köprü bu köprü, kıldan ince kılıçtan keskin! 
Ne dün ne demin, bugüne bugün iki adam geçti bu 
köprüden. 

B) Erhan, kafesi çınarın altına astı. Kuşlar, ilk günler 
yerlerini yadırgadı. Sonra neşeli cıvıltılarla ötmeye 
başladı. Bu yenilik de epey müşteri çekti. Yavaş 
yavaş Erhan para kazanmaya başladı. Kazancını 
çok iyi değerlendirmeye özen gösteriyordu. 

C) Bir horozla bir tilki yolculukta kendi aralarında 
konuşmaya başlamışlar. Güzel sohbetler etmişler. 
Akşam olunca yatacak yer aramışlar. Horoz bir 
ağacın dalına, tilki bir çalının dibine… Tan ağarınca 
horoz ötmeye başlamış ağacın dalında. Bunu 
gören tilki “Horoz kardeş ne güzel sesin, endamın 
var. Aşağı gel de konuşalım biraz.” demiş. 

D) NASA 40 milyon dolar değerinde kamerası 
bulunan yeni aracıyla Mars’ta yeni fotoğraflar 
çekmeyi başardı. Bu yeni aracın çektiği fotoğraflar 
basına servi edildi. Bu araç ve benzerleri ile Mars’a 
dair yeni bulgular elde edilmeye çalışılıyor. 

 

 
 

10. TÜİK’in 2019 Ağustos’taki araştırma sonuçlarına göre 
ülkemizde internet kullanan bireylerin oranı %75,3 
olarak görünüyor. 
Cümleden hareketle hangisini söylemek doğru olur? 

A) Dünyada internetin en yaygın kullanıldığı yer 
Türkiye’dir. 

B) Türkiye’de sosyal medya ve telefon kullanımı çok 
yaygındır. 

C) Ülkemizde insanların büyük çoğunluğu internet 
kullanıcısıdır. 

D) Ülkemizde internet kullanımını en çok akıllı 
telefonlarla yapılmaktadır. 

 

11. Aşağıda “bakmak” kelimesinin bazı anlamları 
verilmiştir. 

 Beslemek, geçindirmek 
 Bir işin birinden beklenmesi 
 Bir şeyin yüzü bir yöne doğru olmak 

 Renklerde benzemek, andırmak  

Hangisinde “bakmak” kelimesi verilen anlamlardan 
herhangi biriyle kullanılmamıştır? 

A) Hangi resmime baksam ben değilim. 

B) Üç çocuklu bir aileye bakıyor. 

C) Evin bütün işleri bana bakıyor. 

D) Bu kumaşın rengi yeşile bakıyor. 
 

  
 
 
 
 
 

12. Tarihi ve mimari açıdan en önemli yapılar arasında 
camiler vardır. Afyonkarahisar’da bulunan “İmaret 
Camii, Mısri Camii, Ot Pazarı Camii ve Ulu Camii” ile 
ilgili şunlar bilinmektir: 
 İmaret Camisinden önce ve sonra yapılan 

camiler var. 

 Mısri Camisi ile Ot Pazarı Camisi arasında bir 

cami yapılmıştır. 

 Ot Pazarı Camii, İmaret Camii’nden sonra 

yapılmıştır. 
Verilenlere göre, hangisinde camilerin yapılış 
zamanları doğru verilmiştir? 

 1273 1466 1472 1590 

A) Ot Pazarı 

Camii 

Mısri Camii İmaret 

Camii 

Ulu Camii 

B) Ulu Camii Ot Pazarı 

Camii  

Mısri Camii İmaret Camii 

C) Ulu Camii Mısri Camii İmaret 

Camii 

Ot Pazarı 

Camii 

D) İmaret 

Camii 

Ulu Camii Ot Pazarı 

Camii 

Mısri Camii 
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