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6. Sınıf Bursluluk Deneme Sınavı
4 .Aşağıdakilerin hangisinde öznel bir yargı
vardır?

1. Ahilik; ahlâk(1), eğitim, bilim, çalışma, millet,
devlet ve yardımlaşma(2) kavramlarını(3)
daima
ön planda tutan, birlik ve beraberliği sağlayan
bir
esnaf(4) kuruluşudur.

A) İskemlenin üzerinde beyaz tahtadan yapılmış bir sandık duruyordu.
B) Sokağın köşesini dönünce bizim kapının
önünde bir araba gördüm.

Numaralandırılmış kelimelerden hangisi bu
cümlenin anahtar kelimesi olamaz?
B)2

C)3

D)4

2. Üsküdar’a gider iken aldı da bir yağmur,
Kâtibimin setresi uzun, eteği çamur.
Bu dizelerde “almak” kelimesi hangi anlamda kullanılmıştır?
A) Bürümek
B) Kaplamak
C) Başlamak
D) Sarmak

3.’’Kıvırmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “başarmak, başa çıkmak, becermek” anlamında kullanılmıştır?
A)Kedi kuyruğunu kıvırmış, sobanın yanında
uyuyordu.
B) Bana verdiğiniz işi ben rahatlıkla kıvırırım.
C) Kâğıtları kıvırıp çocuklara çeşitli oyuncuklar
yapıyordu.
D) Terzi, pantolonun paçasını kıvırıp dikmişti.

5.(I) Bir tavus kuşunun gövdesi, çocukları da
büyükleri de hayran bırakmak için bezenmiş
gibidir. (II) Başlarının dörtte üçünü gözleri ve
ucu sivri gagaları kaplar. (III) Göğsü, gövdesi, ensesi ve sırt başları laciverttir. (IV) Sırt
üstündeki tüyleri yeşildir.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi özneldir?
A) I.

B) II.

C) III. D) IV.

6.Ne kadar saklamaya çalışsak da gerçekler
er geç ortaya çıkar.
Aşağıdaki atasözlerinden hangisi bu cümleye
anlamca en yakındır?
A) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
B) Güneş girmeyen eve doktor girer.
C) Gün doğmadan neler doğar.
D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

7.Yeteneklerin en değerli olanı, bir sözcüğün
yettiği yerde iki sözcük kullanmamaktır.
Bu cümleye göre “yeteneklerin en değerlisi”
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kelimeleri doğru telaffuz edebilmek
B) Sözcükleri kendi anlamında kullanabilmek
C) Kendini ifade etmek için duygularla kelimeler arasında bağ kurabilmek
D) Bir konuyu az kelimeyle özlü bir şekilde
anlatabilmek
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D) Taşındığı çatı katı şirin, kutu gibi, manzarası çok güzel bir yerdi.
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A)1

C) Sabah kahvaltısı için bir saat mola verdiken sonra yola devam ettiler.

6. Sınıf Bursluluk Deneme Sınavı
8. Çocuk, akşama doğru bir çıngırak sesi
duyar gibi oldu. Bu ses gittikçe daha çok
duyulmaya, yakınlaşmaya başladı. Bir geyik
olan Maral Ana, kayın ağacından yapılmış bir
beşik getiriyordu. Boynuzlarına takıp getirdiği
beşiğin kemerinde şıngır şıngır bir çıngırak
vardı. Maral Ana koşuyor ve çıngırak sesi yaklaşıyordu.

11.Çocukları çok severim. Hayatta her insanın
bir düşkünlüğü vardır. Benim tek düşkünlüğüm
de çocuk sevgisidir! Bu sevgi, ışık çevresinde
dönen pervane misali, öğretmenlik mesleğine
tutulup kalmamı sağlamıştır.

Bu metinde aşağıdaki hikâye öğelerinden hangisi belirtilmemiştir?

A) Öğretmenlik mesleğine neden bu kadar bağlısınız?

A) Olay
C) Zaman

B) Öğretmenlerin duyarlı oldukları konular nelerdir?

B) Yer
D) Şahıs

Numaralandırılmış cümlelerden hangisi, bu
metnin ana fikridir?
B) 2

C) 3

10. Geçtiğimiz yıllarda bir dostumuz, elektrikli ev aletleri üretecek küçük bir fabrika
kurma girişiminde bulunmuştu. İşe ütüyle
başlayacaktı. Diğer yerleşmiş markalar karşısında gölgede kalmasını istemediği için bu
ütüye çarpıcı bir isim bulmaya çalışıyordu.
Bu metindeki altı çizili kelime grubunun anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Birinin emri altına girmek
B) Adı sanı pek duyulmamak, daha az ünlü
olmak
C) Bir şeyin değerini veya ününü azaltacak
işler yapmak
D) Daha önce elde edilen para, makam, ün
gibi şeylere sığınarak zaman geçirmek
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C) Öğretmenlik mesleğini gençlere tavsiye eder
misiniz?
D) Öğretmenliğin yorucu yönleri nelerdir?
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9. (1)Dilimiz bilmeceler yönünden zengindir.
(2)Bu zenginlik, doğayla içli dışlı bir toplum
oluşumuzdan gelir. (3)Doğadaki varlık ve nesnelere, onların özelliklerine yaslanan özgün
bilmeceler oluşturmuşuz. (4)Bunların dil
yapılarına baktığımız zaman orijinal buluşlar,
somutlaştırma ve karşılaştırmalar ile güçlü
bir anlatım görürüz.

A) 1
D) 4

Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap
olarak söylenmiştir?

12. “Zulmet”, karanlık demek çocuklar. Ama bildiğimiz gece karanlığı değil. Zulmet “bilgisizlik,
gerilik” demektir. Bütün iyi ve güzel şeyleri bize
kaybettiren, göstermeyen; bütün kötülükleri de
korkunç kara kanatları altında koruyan, geliştiren bilgisizliktir.
Bu metnin anlatımında aşağıdaki düşünceyi
geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır?
A) Örnekleme
C) Benzetme

B) Betimleme
D) Tanımlama

13.Ankara Kalesi’nin kapısından giriyoruz. Evlerin bahçelerinde, kapı önlerinde sohbet eden
kadınlar var. Çocuklar sokaklarda neşe içinde.
Birdirbir, uzuneşek, köşe kapmaca gibi oyunlar
oynuyorlar. Kardeşimle ben onları hayran hayran izliyoruz. Keşke tekrar çocuk olabilsek...
Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur?
A) Zaman
C) Yer

B) Kişi
D) Olay

6. Sınıf Bursluluk Deneme Sınavı
14.Yarın Erciyes’e tırmanacağız( ) dedi.

19.Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapı
bakımından farklıdır?

Bu cümlede yay ayraçla belirtilen yere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır?

A) Hava keskin bir kömür kokusu ile dolar.

A) .

B) Yaprak döküp huzura kapanmıştı sonbahar.

B) ,

C) ;

D) :

C) Türk öykücülüğünün önemli bir yazarıydı.
D) Karlar etrafı beyaz bir örtü gibi kaplamıştı.

15. Siz hiç karanlık bir gecede saat ona doğru
Haydarpaşa’dan Beykoz’a kadar otomobille bir
gezinti yaptınız mı? Yapmadıysanız otomobil
zevklerinin en güzellerinden birini tatmadınız
demektir.

20.İster yoksul(1) bir evde ister varlıklı(2) bir
ailenin konağında hazırlansın(3) bir Gürcü sofrası her zaman cömerttir.(4)

Bu metindeki altı çizili ifade hikâyenin hangi öğesidir?
B) Yer
D) Şahıs kadrosu

16.Aslında dile saygı, dosta beslenen saygı
olmalıdır. Gerçekten de vazgeçilmez bir dosttur
dil. Biz insanlar dilsiz yaşayamayız. O, en büyük
yardımcımız bizim. Dünyayı mı bilmek istiyoruz,
dilsiz olmaz bu. İçinde yaşadığımız dünyayı bilmeden de var olamayız.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Deneme
C) Anı

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

21.Olur( ) ben de size katılırım( ) Hava kararınca eve döneriz ama değil mi( )
Bu cümlede ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla
aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri
getirilmelidir?

A) (,) (.) (.)
C) (...) (!) (.)

B) (...) (!) (?)
D) (,) (.) (?)

B) Mektup
D) Tiyatro

17.Aşağıdaki kelimeler alfabetik olarak dizildiğinde hangisi üçüncü sırada yer alır?
A) Kızgın

B) Kıtlık

C) Kıraç

D) Kıyı

18.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi
ayrılma hâlindedir?

A) Kardeşime çok güzel hikâye kitapları aldım.
B) Beşinci kattan yürüyerek indim.
C) Sinemada izlediği film onu çok etkiledi.
T ü r k ç e D) Pazarı dolaşıp biraz sebze, meyve alacak.
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A) Olay
C) Zaman

Bu cümledeki numaralanmış sözcüklerden hangisi basit yapılıdır?

22.Eşref saati, sabah 09.00’da mı, öğlen
12.00’de mi, akşam 07.00’de mi gelir; gün
ortasında mı, gece yarısında mı teşrif eder bilinmez ama o gelince, en çetin işlerimizi tereyağından kıl çeker gibi halleder, en çıkılmaz sorunların arasından tüy gibi hafif çıkarız.
Bu parçaya göre, altı çizili ifadeyle aşağıda-kilerden hangisi anlatılmak istenmiştir?
A)

Eğlenmeye ayrılan zaman dilimi

B)

Günün yorgunluğunun hissedildiği an

C)
Bir işin olumlu yola girmesi için en uygun
zaman
D)
Güzel bir sözün davranışı etkilediği an

6. Sınıf Bursluluk Deneme Sınavı
23.Meyve ve sebzelerin bozulmasına bazı
bakteriler, maya ve küf mantarları neden olur.
Bunlar sebze ve meyvelerin içerdiği besinleri
ve suyu kullanır.Bu nedenle meyve ve sebzelerin üzerinde kolaylıkla gelişip çoğalabilirler. Bu
durum da sebze ve meyvelerin içeriğinde ve
görünüşlerinde birtakım değişikliklere yol açarak
bozulmalara neden olur. Ancak sebze ve meyveler kurutulursa bozulmalarının önüne geçilebilir.
Çünkü kurutulan meyve ve sebzelerin içerdiği
su miktarı önemli ölçüde azalır. Bakteriler ve
mantarlar da yeterli miktarda su bulamazlarsa
gelişemez.

25. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili
söz yanlış yazılmıştır?
A) Bazen herşey umduğumuz gibi olmayabilir.
B) Artık hiç kimse burada gürültü yapmayacak
C) Arkadaşlarının birkaçıyla uzun zamandır görüşmüyordu.
D) Bu zorlu yolculuk için yanımızda bir takım
çantanız olmalı.

Bu metinde meyve ve sebzelerle ilgili aşağıdaki
sorulardan hangisinin yanıtı yoktur?

B) Bozulmalarının sebebi nedir?
C) Hangi mevsimde tüketilir?
D) Maya ve küf mantarlarından nasıl etkilenir?

1. Bulutların dağılmasıyla gökyüzünün yedi rengi
de beliriverdi birdenbire.
2. Büyükler, saçakların altlarına kaçarken çocuklar ıslanmak için gülerek koşuyorlardı.
3. Rüzgârla birlikte gri bulutlar, güneşin ışıklarına yol vermeye başladılar.
4. Gökkuşağının altından geçebilmek için birbirleriyle yarıştılar çocuklar bu sefer de.
5. Yağmur yüklü gri bulutlar her yeri kaplamıştı.
6. Gök gürültüsüyle birlikte sağanak da başladı.
24) Numaralandırılmış cümleler, olayların oluş
sırasına göre nasıl sıralanmalıdır?
A) 4,2,3,1,6,5
C) 5,4,3,2,1,6

Tü r k ç e

S

ın
ıfı

5

5

B) 4,5,1,6,3,2
D) 5,6,2,3,1,4
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A) Bozulmalarını nasıl engelleyebiliriz?

6. Sınıf Bursluluk Deneme Sınavı Cevapları

1
C

2
C

3
B

4
D

5
A

6
A

7
D

8
B

9
A

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B A D A B C A D B B D D C C D A

Bu ve buna benzer çalışmalarımızı
Facebook Sayfamıza
üye olarak görebilirsiniz.
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