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SINAV KİTAPÇIĞIMIZ “SÖZEL VE SAYISAL” 

OLMAK ÜZERE İKİ BÖLÜMDEN OLUŞMAKTADIR.

KİTAPÇIĞIMIZDA SÖZEL 45 SORU, SAYISAL 30 SORU 

OLMAK ÜZERE TOPLAM 75 SORU VARDIR.

SINAV SÜRESİ SÖZEL BÖLÜM İÇİN 65, SAYISAL BÖLÜM İÇİN 45 DAKİKADIR.

SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE 
KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

6. SINIF

DENEME SINAVI - 2

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE
1.	 Sınıf	öğrenci	yoklama	listesinde	belirtilen	sınıfta	ve	sıra	numarasında	oturunuz.
2.	 Cevap	kâğıdındaki	kimlik	bilgilerinin	doğruluğunu	kontrol	ediniz.
3.	 Kitapçık	türünü	cevap	kâğıdındaki	ilgili	alana	kodlayınız.
4.	 Cevap	kâğıdı	üzerindeki	kodlamaları	kurşun	kalemle	yapınız.
5.	 Puanlama;	 her	 test	 için	 yanlış	 cevap	 sayısının	 üçte	 biri,	 doğru	 cevap	 sayısından	

çıkarılarak	 elde	 edilecek	 geçerli	 cevaplar	 üzerinden	 yapılacağı	 için	 cevap	 kâğıdı	
üzerinde	rastgele	cevaplama	yapmayınız.

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA HAZIRLIK

KİTAPÇIK
TÜRÜ

A



SÖZEL BÖLÜM
SORU SAYILARI
	 TÜRKÇE	 	 	 :	15	soru
	 SOSYAL	BİLGİLER	 	 	 :	10	soru
	 DİN	KÜLTÜRÜ	VE	AHLAK	BİLGİSİ		 	 :	10	soru
	 İNGİLİZCE	 	 	 :	10	soru
SINAV SÜRESİ	 	 	 :	65	dakika

26.	Sınıf	Kurumsal	Deneme	Sınavı	-	2

AA TÜRKÇE
1. •	 Güçlü	bir	ışık	çıkarmak,	ışık	saçmak

•	 Bir	ışık	kaynağından	gelen	ışınları	yansıtmak
•	 Tutuşup	alev	çıkarmak
“Parlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde bu anlamlarından herhangi bi-
riyle kullanılmamıştır?

A)	Gaz,	pof	diye	parladı	ve	zaten	seyrek	olan	
kirpiklerimi	ütüledi.

B)	Halide	Edip	Adıvar	yazdığı	romanlarla	ede-
biyatımızda	parladı.

C)	Sabahın	ilk	ışıklarıyla	elbise	dolabının	ayna-
sı	parlamaya	başladı.

D)	Güneş	 tepemizde	 parlarken	 tarlada	 çalış-
mak,	oldukça	zordu.

2.        
Ü N L Ü İ P R
H Ü Z A Ğ I Ü
Ö Z K E L C Y
H E D İ Y E A
M L E J Ü Z U
Y A V A Ş A P

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi-
nin eş anlamlısı bu bulmacada yoktur?

A)	Sana	güzel	bir	yılbaşı	armağanı	alacakmış.
B)	Gündüz	hayalimde,	gece	düşümde	kırmızı	

bisiklet	vardı.
C)	Hatay’a	gidip	meşhur	künefeden	yememek	

olmazdı.
D)	Emniyet,	 sürücüleri	 hız	 yapmamaları	 için	

uyardı.

3. Aileler	 çocuklarına	 mutlu	 bir	 gelecek	 sağ-
lamak	 için	 onlarla	 ilgili	 birçok	 işleri	 enine	
boyuna	 ölçerek	 yaparlar.	 Ancak	 söz	 konusu	
onların	meslek	seçimi	oldu	mu	meseleye	tek	
yönden	yani	sadece	çok	para	kazanmak	ola-
rak	 bakarlar.	 “Çocuğumun	 çok	 para	 getiren	
bir	mesleği	olsun.”	Düşüncesine	odaklanırlar.	
Oysa	 bir	 insan	 sadece	 çok	 para	 kazanarak	
mutluluğu	 elde	 edemez.	 Mutluluğun	 temeli	
huzurlu	bir	yaşamdır.	Huzurlu	bir	yaşamın	ilk	
basamağı	ise	insanın	sevdiği	işi	yapmasıdır.
Bu metindeki altı çizili sözle anlatılmak is-
tenen aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Bütün	yönleriyle	inceleyip	iyice	düşünmek
B)	Kendi	 çıkarını	 kollamak,	 bencilce	 davran-

mak
C)	Daha	önce	düşünmemiş	olduğu	şeyi	yap-

mak
D)	Bir	konu	hakkında	ortak	karar	almak

4. En	iyi	kitapların	okunması,	geçmiş	yüzyılların	
en	büyük	insanlarıyla	konuşmak	gibidir.

Rene	Descartes	(Rene	Dekart)
Aşağıdakilerden hangisi bu özdeyişe an-
lamca en yakındır?

A)	Geçmişte	 yaşamış	 önemli	 insanlar	 çok	
okunan	kitaplar	kaleme	almıştır.

B)	Tarihteki	üstün	nitelikli	biriyle	sohbet	etmek	
istersen	onun	kitaplarını	oku.

C)	Günümüzde	yazılan	kitapların	tamamı	geç-
mişte	yazılanların	taklididir.

D)	Tarihte	 iz	 bırakmış	 insanların	 fikirleri,	 yazı	
aracılığıyla	bugünlere	ulaşmıştır.
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TÜRKÇE

Ben	sizin	suyunuzu	nasıl	bulandırırım?	
Siz	yukarıdasınız,	ben	aşağıdayım.	Su	
yukarı	doğru	akmıyor	ya!

Sen	 benim	 içtiğim	 suyu	
niye	bulandırıyorsun! Sen	ne	haddini	bilmez	bir	kuzusun,	

seni	ilk	gördüğümde	yemediğime	
pişman	ettin.

5 ve 6. soruları yukarıdaki karikatüre göre cevaplayınız.

5. Bu karikatürde anlatılmak istenen aşağı-
dakilerden hangisidir?

A)	Güçlüler	güçsüzleri	ezmeye	karar	vermişse	
çeşitli	bahaneler	öne	sürer.

B)	Dost	 sandığın	 birtakım	 kimseler	 sana	 ko-
laylıkla	kötülük	edebilir.

C)	Topluluktan	 ayrılıp	 kendi	 başına	 iş	 yapan	
kimse	zarara	uğrar.

D)	Kimsesiz	ve	koruyucusuz	kişiler	hayatta	hiç	
ilerleyemez.

6. Bu karikatürle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si söylenebilir?

A)	Yaşanabilecek	bir	olay	anlatılmıştır.
B)	Bilgilendirici	bir	metinden	alınmıştır.
C)	Hayalî	unsurlar	barındırmaktadır.
D)	Zaman	ve	yer	unsuru	belirgindir.

7. Sayıları	gitgide	artan	kitap	fuarları,	etkinlikler,	
söyleşiler...	Aslında	kitaplardan	ve	yazmaktan	
tam	 anlamıyla	 uzaklaşmıyorum.	 Bu	 yüzden	
okumak	 ve	 yazmak	 dışı	 gibi	 bir	 zaman	 yok	
benim	 için.	 Etkinliklerin	 biraz	 seyreldiği	 yaz	
aylarım	 sadece	 dinlenmekle	 geçiyor.	 Yani	
kendime	 ayırdığım	 zaman	 dilimi	 son	 derece	
dar.	Bu	vakitlerde	elimden	geldiğince	aileme,	
yakınlarıma	 ve	 dostlarıma	 zaman	 ayırmaya	
çalışıyorum.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine 
cevap vermek amacıyla yazılmıştır?

A)	Ailenize	ve	sevdiklerinize	yeterince	zaman	
ayırabiliyor	musunuz?

B)	Yazmak	için	gerekli	olan	ilhamı	nereden	alı-
yorsunuz?

C)	Kitaplarla	 iç	 içe	 yaşamaktan	 bunaldığınız	
anlar	oluyor	mu?

D)	Yazmak	 ve	okumak	dışında	 vaktinizi	 nasıl	
geçiriyorsunuz?
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8. Aziz	 Bey,	 yürüyerek	 kilo	 vermek	 ve	 sağlık-
lı	 yaşamak	 için	 bir	 adımsayar	 uygulaması	
aramaktadır.	 Bu	 alanda	 dikkatini	 çeken	 uy-
gulamalardan	 birinin	 tanıtım	 rehberinde	 şu	
görseller	bulunmaktadır:
BUGÜN

1.86
Mil

162
Kalori

20.32
Yürüyüş
süresi

Bugün Rapor Sağlık Ayarlar

Bugün Rapor Sağlık Ayarlar

Adım Kalori Zaman Uzaklık

Adım

Bugün Daha >

Daha >

Daha >

06.00 12.00 18.00

Kalori Zaman Uzaklık

HAFTA

ROZETLER RAPOR

Günlük ortalama

7,356
Adım

542
Kalori

10000

0
Paz. Pzt. Sal. Çar. Per.Cum.Bugün

Paz. Pzt. Sal. Çar. Per. Cum. Bugün

5000
6000

6000
2986

1000
Adım

3000
Adım

5000
Adım

10000
Adım

15000
Adım

30000
Adım

Adım

Hafta

???

1500
Kalori

Hedef: 6000

2986
Adım

Buna göre Aziz Bey bu uygulamayla aşağı-
dakilerden hangisini gerçekleştiremez?

A)	Yakılan	kalorilerini,	yürüme	uzaklığını	ve	sü-
resini	izleyebilir.

B)	Adım	saymayı	istediği	an	duraksatabilir	ve	
yeniden	başlatabilir.

C)	Günlük	 ve	 haftalık	 istatistiklerini	 grafikler	
hâlinde	kontrol	edebilir.

D)	Kendine	 hedefler	 koyup	 bu	 hedeflere	 ne	
kadar	ulaştığını	izleyebilir.

9. •	 Ağız	yerinin	üst	kısmına	derin	bir	delik	açılır.
•	 Başparmak	 kalınlığında	 söğüt	 dalının	 bir	
ucu,	 ağza	 yatsın	 diye,	 üçgen	 şeklinde	 ke-
silir.

•	 Kabuk,	odunundan	yırtılmadan	ayrılırsa	dü-
dük	hazır	demektir.

•	 Sonra	çakının	sapıyla	gövdenin	deliğe	uzak	
kalan	kısımlarına	vurulmaya	başlanır.

Bu cümleler olayların oluşuna göre sıralan-
dığında “Böylece	odunu	saran	kalın	kabuğun	
gövdeden	 ayrılması	 sağlanır.ˮ cümlesi baş-
tan kaçıncı sırada yer alır?

A) 2. B) 3. 
C) 4. D) 5.

10. -	-	-	-
Florür
Diş	 fırçalarken	 kullandığımız	 diş	 macunla-
rının	birçoğunda	 florür	 adında	bir	 kimyasal	
madde	 bulunur.	 Florürün	 diş	 çürümesine	
engel	olduğu	biliniyor.	Florür	ayrıca	balık,	et	
ve	yumurta	gibi	besinlerde	de	bulunuyor.
Amonyak
Evde	 kullandığımız	 cam	 temizleyicilerde,	
ahşap	ve	duvar	boyalarında,	ayrıca	deodo-
rant	ve	parfüm	gibi	kişisel	bakım	ürünlerinde	
genellikle	amonyak	adında	bir	kimyasal	bu-
lunur.	Amonyak	yağ	asitlerini	kolayca	çözer	
ve	çabuk	buharlaştığı	 için	yüzeylerde	 iz	bı-
rakmaz.
Sodyum Hidroksit
Tuvalet	 ve	 fırın	 temizlemek	 için	 kullanılan	
temizleyicilerle	 lavabo	açıcıların	birçoğunda	
kostik	 olarak	 da	 bilinen	 sodyum	 hidroksit	
adında	bir	kimyasal	madde	bulunur.	Bu	mad-
de	yağ	moleküllerinin	çözünmesini	sağlar.

Bir medya metninden alınan bu parçalar 
için en uygun ana başlık aşağıdakilerden 
hangisidir?

A)	TEMİZLİK	VE	SAĞLIĞIMIZ
B)	TEMİZLİK	MADDELERİNİN	DOĞRU	KUL-

LANIMI
C)	TEMİZLİKTE	KULLANDIĞIMIZ	KİMYASAL-

LAR
D)	KİMYASAL	 MADDELERİN	 SAĞLIĞA	 ZA-

RARLARI
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11. Haberin	tanımı	göreceli	bir	kavram	olduğundan	tanımından	çok,	hangi	olayın	haber	olduğu	önem	ka-
zanmaktadır.	 Kuşkusuz	 her	 olay	 haber	 değildir.	 Bir	 olayın	 haber	 değeri	 taşıyıp	 taşımaması	 konusu	
tartışıldığında	aklıma	hep	ünlü	gazeteci	Lord	Notecliffe’nin	sık	sık	yinelenen	bir	haber	ölçütü	gelir.	Şöyle	
demişti	Notecliffe:	“Bir	köpek	adamı	ısırırsa	bu	olay	haber	değildir	ancak	bir	adam,	bir	köpeği	ısırırsa	
bu	bir	haberdir.”
Bu ölçüte göre aşağıdakilerden hangisi haber değeri taşımaz?

A)

Telefon Bağımlılığına Son

Telefon	 bağımlılığına	 son	 vermek	 isteyen	
Yondr	 adındaki	 firma	 telefonu	 kullanmayı	
engelleyen	 bir	 telefon	 çorabı	 üretti.	 Te-
lefonunuzu	 sessize	 alıp	 Yondr’ın	 içine	
koyuyorsunuz	 ve	 ağzını	 manyetik	 bir	 me-
kanizmayla	 kilitliyorsunuz.	 Yondr	 özellikle	
okullarda	öğrencilerin	 telefon	bağımlılığının	
önüne	geçmek	için	kullanılıyor.

B)

Kayseri’de Zürafa Fosili Bulundu

Kayseri’deki	Yamula	Barajı	kıyısında	bir	ço-
banın	bulduğu	fosilden	sonra	bölgede	kazı	
çalışmaları	 başlatıldı.	 Kazı	 çalışmalarının	
sonucunda	 7,5	milyon	 yıllık	 zürafa	 fosiline	
ait	 kemikler	 bulunduğu	 belirtildi.	 Bölgede	
daha	 önce	 zürafa,	 at,	 fil	 ve	 gergedana	 ait	
fosillere	de	rastlanmış.

C)

Çek Cumhuriyeti Beşizlerine Kavuştu

Çek	 Cumhuriyeti’nin	 ülke	 tarihinde	 ilk	
defa	 bir	 kadın	 beşiz	 bebek	 dünyaya	 ge-
tirdi.	 Beşizleriyle	 ülke	 tarihine	 geçen	 	 23	
yaşındaki	genç	anne	Aleksandra	Kinova’nın	
beşizlerinden	birinin	kız,	dördünün	ise	erkek	
olduğu	 açıklandı.	 Doktorlar	 hem	 annenin	
hem	 çocukların	 sağlık	 durumunun	 yerinde	
olduğunu	açıkladı.

D)

Miniklerin Havuz Keyfi

75.	Yıl	Anaokulunun	Minik	Eller	sınıfı	Müge	
Öğretmen	tarafından	havuza	götürüldü.	Ge-
rekli	 izinleri	 alıp	 bu	 etkinliği	 gerçekleştiren	
Müge	 Öğretmen,	 “Çocuklarımız	 soğuk	 kış	
aylarından	sonra	en	çok	suyla	oynamayı	öz-
lüyor.”	diye	konuştu.	Suda	sevinç	çığlıkları	
atan	çocukların	keyfine	diyecek	yoktu.	
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12. Öznel	 anlatım,	 kişisel	 görüşler	 içerir.	 Nesnel	
anlatım	 ise	kişisel	görüşlerden	uzak,	kanıtla-
nabilir	yargılarla	oluşturulur.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki medya me-
tinlerinin hangisinde öznel bir anlatıma 
başvurulmuştur?

A)	Çin,	 7	 Aralık	 2018’de	 Ay’a	 bir	 uzay	 aracı	
gönderdi.	Çin’in	güneyinden	fırlatılan	roke-
tin	içerisinde	yer	alan	uzay	aracı	Chang’e-4	
adını	 taşıyor.	 Chang’e-4,	 3	Ocak	 2019’da	
Ay’ın	Dünya’dan	görülmeyen	yüzüne	indi.

B)	Türkiye’nin	yüksek	çözünürlüklü	millî	keşif	
uydusu	Göktürk-2,	uzayda	6.	yılını	tamam-
ladı.	TÜBİTAK	Uzay	Teknolojileri	Araştırma	
Enstitüsü	ve	Türk	Havacılık	ve	Uzay	Sana-
yii	iş	birliğiyle	üretilen	Göktürk-2,	dünyanın	
dört	bir	yanından	Ankara’daki	yer	istasyo-
nuna	görüntü	gönderiyor.

C)	Sıcak	 havalarda	 serinlemek,	 soğuk	 ha-
valarda	 ise	 ısınmak	 için	 vücudumuzda	
giyilebilir	 bir	 klima	 taşıma	 fikri,	 hepimizin	
hoşuna	gidecektir.	Bir	 firmanın	ürettiği	 gi-
yilebilir	klima,	birlikte	kullanılacağı	tişörtün	
boyun	kısmına		yerleştiriliyor.	Pil	ömrü	olan	
90	dakika	boyunca	güneşli	 ya	da	karlı	bir	
havada	 gezinmek	 artık	 hoş	 bir	 deneyim	
olacak.

D)	Damar	stentleri,	daralan	damarların	geniş-
letilmesinde	 kullanılan	 yöntemlerden	 biri.	
Bu	 yöntemde	 stent	 yerleştirildikten	 sonra	
damarın	yeniden	şekillenmesi	ve	iyileşmesi	
6-12	ay	sürüyor.	Ancak	 işlevini	yerine	ge-
tirdikten	sonra	vücutta	kalan	stentler	daha	
sonra	bazı	sorunlara	neden	olabiliyor.

13. Hâl	 ekleri	 isimlere	 ve	 isim	 soylu	 sözcüklere	
belirtme,	 yönelme,	 bulunma	 ve	 ayrılma	 an-
lamları	katar.
Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangi-
sinde hâl eki, sözü edilen anlamlardan 
herhangi birini katmamıştır?

A)	Ne	dediğiniz	gürültüden	anlaşılmadı.
B)	Mağazada	çeşit	çeşit	ayakkabılar	gördüm.
C)	Yaz	geldi	mi	babam	bizi	köye	götürür.
D)	Börekleri	az	önce	fırından	çıkardım.	

14. •	 Tüm	dizelerin	sonunda	ses	benzerliği	vardır.
•	 Deyim	kullanılmıştır.
•	 Ana	duygusu	özlemdir.
Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu özellik-
lerin tümünü içerir?

A)	İstanbul’u	dinliyorum,	gözlerim	kapalı
	 Önce	hafiften	bir	rüzgâr	esiyor
	 Yavaş	yavaş	sallanıyor
	 Yapraklar	ağaçlarda

B)	Kaç	yıl	oldu	saymadım,	köyden	göçeli
	 Mevsimler	geldi	geçti,	görüşmeyeli
	 Hiç	haber	göndermedin	o	günden	beri
	 Yoksa	bana	küstün	mü,	unuttun	mu	beni

C)	Aldanma	cahilin	kuru	lafına
	 Kültürsüz	insanın	külü	yalandır
	 Hükmetse	dünyanın	her	tarafına
	 Arzusu	hedefi	yolu	yalandır

D)	Yaşamak	güzel	şey	doğrusu
	 Üstelik	hava	da	güzelse
	 Hele	gücün	kuvvetin	yerindeyse
	 Elin	ekmek	tutmuşsa	bir	de

15. Bir	 araştırmada	 virgülün	 TDK	 tarafından	 be-
lirlenen	 kullanım	 yerleri	 sorgulanmış,	 bu	
kullanımların	 gerekçeleri	 anlaşılmaya	 çalışıl-
mıştır.	Bu	yerlerden	bazıları	şunlardır:
•	 Tırnak	 içinde	 olmayan	 alıntı	 cümlelerinden	
sonra	konur.

•	 Kendisinden	 sonraki	 cümleye	 bağlı	 olarak	
ret,	kabul,	teşvik	bildiren	“hayır,	evet,	peki,	
tamam,	olur”	gibi	kelimelerden	sonra	konur.

•	 Anlama	 güç	 kazandırmak	 için	 tekrarlanan	
kelimelerin	arasına	konur.

Aşağıdakilerden hangisinde virgül (,) bu 
metinde sözü edilen kullanımlardan her-
hangi birine örnek olamaz?

A)	Arkadaşlar,	 lütfen	 kendi	 aranızda	 konuş-
mayınız!

B)	Ben,	ben,	ben	hiç	değişmedim	ve	değişe-
mem.

C)	Olmaz,	 bizlerden	 uzaklaşmana	 müsaade	
edemem!

D)	Yarınki	 toplantıda	 bu	 konuyu	 konuşalım,	
dedi.




