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6. SINIF 6. TEMA
1. Etkinlik
Duru, üç farklı cümledeki “çoğul, soru, iyelik ve hâl eklerini” incelemiş ve bu
eklerin kullanım sıklıklarına göre aşağıdaki grafiği oluşturmuştur. Buna göre
Duru’nun incelediği cümleler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
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Çoğul Ekleri

Hâl Ekleri

İyelik Ekleri

Soru Ekleri

A) • Sahnede konuşurken dilim damağım kurudu.

• Yarın çocukları okuldan alacak mısın?
• Sade giyimli, orta yaşlı bir kadın vardı kapıda.

B) • Bahçemizde kuşlar öttü mü bahar müjdelenir.
• Kardeşimden cevapları öğrendik.
• Çiçekleri beyaza mı boyasam?

C) • Ali’yi partiye kim davet etti?

• Çayırlarda koyunlar, kuzular otluyor.
• Gezi için babamdan izin aldım.

D) • Bu zamanda böyle düşünenler kaldı mı?

• Köyümüze komşu köylerden ziyaretçiler gelecek.
• Annene ne zaman söyleyeceksin?

2. Etkinlik
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük birden fazla çekim eki almıştır?
A) Kitaplıkta tek bir klasik esere rastlamadım.
B) Mobilyalar zeminle uyumsuz görünüyor.
C) Polisin uyarısı üzerine arabadan indiler.
D) Hayvanları korumamız gerektiğini vurguladı.
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3. Etkinlik
Asya, Coşkun, Sevinç, Ömer, Gülnur, Atakan, Ecenaz ve Gökhan sinemaya gitmişlerdir. Bu arkadaşların sinemada oturduğu yerlerle ilgili bilinenler şunlardır:
• Ömer, E sırasında oturmaktadır.
• C sırasında isimleri aynı harfle başlayan ve birleşik yapılı olan kişiler yan yana oturmaktadır.
• Ömer’in yanında oturan kişinin ismi basit yapılıdır.
• A sırasında isimleri türemiş yapılı olan kişiler yan yana oturmaktadır.
• B sırasında ismi birleşik yapılı olan bir erkek oturmaktadır.

PERDE

A

B

C

D

E

Buna göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.
1) C sırasında yan yana oturan arkadaşların isimleri şunlardır: ………………………………….
2) ………...........………………, D sırasında oturan kişidir.
3) ……..................… sırasında yan yana oturan ................................ ve Coşkun’un arkasındaki sırada …………...........……. oturmaktadır.
4) ………..........…........ sırasında Asya ile …….....….............…….. yan yana oturmaktadır.
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4. Etkinlik
Mektup, kişi ve kurumların birbiriyle çeşitli amaçlarla haberleşmek için yazdıkları yazılardır. Bir haber vermek, haber almak, bir şey sormak, istemek, bir duyguyu ya da düşünceyi paylaşmak, bir konuyu tartışmak gibi amaçlarla yazılır.
Mektubun iş mektubu, özel mektup, resmî mektup dışında sanat değeri taşıyan edebî
mektup gibi çeşitleri vardır.
1

Atatürk’ün Annesine Yazdığı Mektup
					
		
1 Ağustos 1920
Muhterem Valideciğim,
İstanbul’dan ayrılışımdan beri sizlere ancak birkaç
telgraftan başka bir şey yazamadım. Bu sebeple büyük
merak içinde kaldığınızı tahmin ediyorum. Bilhassa,
hakkımda ötekinden berikinden ve gerek gazetelerden
işittiğiniz tamam olmayan haberler, şüphesiz merakınızı
artırmıştır. Şimdi vereceğim bilgilerle tatmin olacağınız için
endişe duyacak hiçbir şey yoktur.
Biliyorsunuz ki İstanbul’da iken yabancı devletler,
devleti ve ulusu fevkalade sıkıştırmakta ve millete hizmet
edebilecek ne kadar adamımız varsa hepsini hapis ve
tevkifle, bir kısmını da Malta’ya sürerek herkesi sıkıntıya
sokmakta pek ileri gidiyorlardı. Bana nasılsa ilişmemişlerdi.
Fakat 3. Ordu Müfettişi olarak Samsun’a ayak basar basmaz İngilizler benden
şüphelendiler, hükûmete benim gidiş nedenimi sordular.
(…)
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Cahit Sıtkı Tarancı’dan Ziya Osman Saba’ya Mektup
					
20 Ağustos 1933
Ziyacığım, 					Diyarbakır
(...)
Benden avlulu, havuzlu, bahçeli bir şiir istemen hoşuma gitmedi Ziyacığım. Ben senden apartmanlı, tramvaylı, otobüslü bir şiir istesem hoşuna gider mi? Hele
“Diyarbakır kokulu” tabirin hakiki bir şairin ağzından
çıkacak laf değil. Diyarbakır kokulu, Kayseri kokulu, Trabzon kokulu şiir olur mu Ziyacığım? Hani bazı
mecmualarda şiir kitapları tenkit edilirken şöyle denir:
“Memleketini terennüm ediyor.” O gibi yazılara şiir demeyeceğini biliyorum ve hele benim gibi onlardan tiksindiğini de biliyorum. Burada da bana soruyorlar: “Cahit Bey, Diyarbakır hakkında bir şey yazmadınız mı?” Cevap vermek istemiyorum,
verecek olsam suallerinin saçmalığını yüzlerine vurmak lazım.
(...)
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MESC MÜZİK
			 							
Konu: Müzik Aletleri

11.02.2020

Sayın Hamza Onur Doğanlıgil,
Şirketimiz MESC Müzik, Almanya’da üretilen Qeko müzik aletlerinin
Türkiye temsilciliğini yürütmektedir.
Qeko’nun ürettiği elektronik müzik
aletlerinde toptan alımlarda indirim
dönemi başlamıştır. Şirketimizden
alınacak olan elektronik müzik aletlerinde kurulum ücretsiz olup bir yıl
boyunca servis ve bakım ücreti de
alınmayacaktır.
İhtiyaç duyduğunuz her türlü müzik
aletinin temini konusunda bizimle iletişime geçmenizi rica eder, elektronik müzik aletlerinde toptan alımlardaki indirim dönemini kaçırmamanızı tavsiye ederiz.
							
Bülent Salih Katipoğlu
							
Genel Müdür
Adres: Saray Caddesi 55. Sokak 17/8 Fatih/ İSTANBUL
Tel: 0 (212) 212 00 00 Belgegeçer: 0 (212) 212 00 00
e-posta: hamza@hescmuzik.com.tr
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T.C.
UŞAK VALİLİĞİ
Nurettin Topçu Lisesi Müdürlüğü
							
Sayı : 791/620
Konu : Öğrenci Devamsızlığı

11.02.2020

Sayın Mehmet Emre Kulalı,
Velisi bulunduğunuz 11/A sınıfından 22 numaralı Ayşe Gönül Kulalı’nın mazeretsiz okula gelmediği gün sayısı artmıştır. Devamsızlık durumunu görüşmek üzere 14.02.2020
tarihinde okula gelmenizi rica ederim.
Adres: Sultan Mah. 89. Sokak No: 24 Uşak
								Hasan Akın Çağlar
								 Okul Müdürü

Okuduğunuz mektupları aşağıdaki mektup türleriyle eşleştiriniz.
... İş Mektubu
... Edebî Mektup
								
... Özel Mektup
... Resmî Mektup
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5. Etkinlik
Görselleri inceleyerek uygun atasözleri ile eşleştiriniz.

...

...

...

...

...

		Taşıma
su ile değirmen dönmez.
1
2

Denize düşen yılana sarılır.

3

Damlaya damlaya göl olur.

4

Armut dibine düşer.

5

Dağ ne kadar yüce olsa da yol üstünden geçer.
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6. Etkinlik
……………………
(1) Söz gelimi Peyami Safa, Server Bedii imzasıyla birçok kitap yazmıştır.
(2) Ancak Behçet Necatigil’in “Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü” içinde ne Peyami Safa ne
de Server Bedii başlığı altında bu kitaplar hakkında bilgi verilmiştir.
(3) Bazı yazarlarımız, ün yaptıkları asıl adlarını saklayıp birtakım kitaplarında takma ad kullanmıştır.
(4) Edebiyat tarihimizde polisiye hikâye ve roman türünde eser veren yazarlarımız gerçek
adlarıyla pek tanınmaz.
									
Nevzat Gözaydın

A) Yukarıdaki cümlelerden anlamlı bir paragraf oluşturulduğunda sıralama nasıl
olur?
A) 3,4,2,1

B) 4,3,1,2

C) 2,4,3,1

D) 1,4,3,2

B) Oluşturduğunuz paragrafın konusunu yazınız.
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..

C) Oluşturduğunuz paragrafa uygun bir başlık yazınız.
…………………………………………………………………………………………..........………

7. Etkinlik

ROMİNA HANIM’IN GÖZYAŞLARI

Yirmi katlı, her katında ayrı bir bölümün yer aldığı ve her birinde yirmiyi aşkın çalışanın
bulunduğu bu çok uluslu şirkete girmeyi başarıp işe başladığım ilk gün; bölümün Müdür
Yardımcısı Romina Boyacı, beni bütün çalışanlarla tek tek tanıştırma inceliğini gösterdi.
Ardından vişne rengi bir fularla tamamladığı gri tayyörünün şıklığı içinde, cam duvarlarla
kapatılmış odasına çekildi. Kocaman, pırıl pırıl bir masa, rahat deri koltuklar ve şık bir konsol… Konsolun üzerindeki çerçevede bir genç kız gülümseyişi… İncecik boyunlu beyaz
vazoda, fark edilmemesi imkânsız birkaç taze gül kırmızısı... Her yeni başlayana yöneltilen tebessümle süslenmiş selamlara aynı içtenlikle karşılık veriyorum. Bu ilk günde elime
tutuşturulan dosyalara göz gezdirirken bakışlarım arada bir, yanı başımdaki pencereden
dışarı kayıyor. Romina Hanım, yanıma yaklaşıp “Pencereden bakınca ne görüyorsun?” diye
soruyor. İnsanlar, arabalar ve yığın yığın binalarla kuşatılmış telaşlı bir İstanbul gördüğümü söylüyorum. Gülümseyerek yanımdan uzaklaşıyor. İşlere beklediğimden daha çabuk
alışıyorum. Öğrendiklerime her gün yeni bir şeyler ekliyorum. Zamana ayak uyduruyorum:
Günler nasıl da hızlı geçiyor! (...)
										Şadi Kocabaş

Yukarıdaki metin iki paragrafa bölündüğünde ikinci paragraf hangi cümle ile
başlar?
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….………………………………..

6

6. SINIF 6. TEMA
8. Etkinlik
Bir matematik öğretmeni aşağıdaki yönergeleri vererek öğrencilerinden bu
yönergelere uygun bir şekil çizmelerini istemiştir.
• Kâğıdınıza soldan sağa iki yatay çizgi çiziniz. Çizgilerinizin uzunluğunu kendiniz belirleyebilirsiniz. Bu çizgiler alt alta ve aralarında boşluk olacak şekilde çizilmelidir.
• Çizeceğiniz yatay çizgilerinizi sonsuza kadar birbiriyle hiçbir noktada kesişmeyecek şekilde (paralel) çiziniz.
• Bir sonraki adımda, bu iki yatay çizginizi kesecek şekilde bir dik çizgi çiziniz.
• Oluşan şeklinizde, dik çizginizin size göre sol tarafında kalan 3 bölümü yukarıdan aşağıya
1, 2, 3 sayılarıyla numaralandırınız. Aynı işlemi 4, 5, 6 sayılarını kullanarak dik çizginizin size
göre sağ tarafında oluşan bölümlerde yapınız.
• Şeklinizin 5 ve 6 numaralı bölümleri arasındaki çizgiyle iki noktada kesişecek biçimde bir
çember çiziniz. Çemberinizin bir kısmı 5, bir kısmı da 6. bölümde olmalıdır.
• Çizeceğiniz ikinci çemberin merkezi, üstteki yatay çizginizle dikey çizginizin kesiştiği noktada bulunmalıdır. Bu çemberinizin 1, 2, 4 ve 5. bölümlerde birer parçası olacak şekilde
çizilmiş olması gerekmektedir.

Buna göre, aşağıdaki şekillerden hangisi öğretmenin yönergeleri doğrultusunda çizilmiştir?

A)

1

4

2

5

B)

1

4
5

2
6

3

3

6

C)

D)
1

3

5

2

4

6

1

2
3
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9. Etkinlik

Hemşire Erica

Safiye Hüseyin Elbi

Doktor Ragıp Bey’in eşi olan Alman
asıllı hemşire Erica, Çanakkale Savaşı’nda ordumuza destek oldu. Orduya kıyafet, yorgan, yastık, çadır dikti. Yaralıları
tedavi ederken de hastane ve hasta bakım yerlerini bombalayan düşmanın top
mermisiyle can verdi. Çanakkale’de Yalova köyü mezarlığında bulunuyor.

Çanakkale Savaşı’ndaydı.
(...)
Reşit Paşa vapuruna bindik. Çanakkale’ye geldik, Akbaş mevkisinde demirledik. Hastaları, yaralıları toplamaya başladık. Ne yaralılar, ne yaralılar...
(…)

Esin, yukarıdaki metinleri “kişiler, yer, zaman, olay, anlatıcı” sırasıyla incelemiştir. Aynı olan unsurlar için
sembolü, farklı olan unsurlar için
sembolü kullanmıştır. Esin’in kullandığı sembollerin sıralaması aşağıdakilerden
hangisidir?

A)

B)

C)

D)
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10. Etkinlik
Aşağıdaki tabloda bir futbol liginde mücadele eden takımlardan ilk beş sırada bulunanların ligin 23. haftasındaki durumlarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Bu bilgilere göre tablonun altındaki ifadelerden doğru olanların başına “D”,
yanlış olanların başına “Y” yazınız.
Takımların son 5 maçtaki
performansları
Sıra

Takımlar

OM

G

B

M

AG

YG

P

1

A Takımı

23

13

6

3

49

23

45

2

B Takımı

23

13

6

4

39

18

45

3

C Takımı

23

13

6

4

42

26

45

4

D Takımı

23

12

7

3

41

22

43

5

E Takımı

23

11

6

6

41

22

39

OM: Oynadığı maç sayısı

AG: Attığı toplam gol sayısı

G: Toplam galibiyet sayısı

YG: Yediği toplam gol sayısı

M: Toplam mağlubiyet sayısı

P: Toplam puan

1

2

3

4

5

: Galibiyet
: Beraberlik
: Mağlubiyet

B: Beraberlik
.......

Oynadığı son 5 maçın tamamını kazanan takım, puanı en yüksek takımdır.

.......

İlk 5 sıradaki bütün takımlar en az 3 maçlarını kaybetmişlerdir.

.......

B takımı, galibiyetlerinin yarısını son 5 haftada almıştır.

.......

Galibiyeti en az olan takım, en az gol atan takımdır.

.......

Mağlubiyeti en fazla olan takım, son 5 maçta en çok kaybeden takımdır.

.......

Galibiyet sayıları eşit olan takımların puanları da eşittir.

.......

En çok gol yiyen takım son 5 maçında hiç yenilmemiştir.

.......

Puanı en düşük iki takımın beraberlik sayıları eşittir.

.......

Toplam beraberlik sayısı en yüksek olan takım, son 5 maçında en çok berabere kalan takımdır.
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