
6.SINIF 1.DÖNEM 
1.2.3.4. TEMA 

KARMA
TÜRKÇE ÇALIŞMA 

FASİKÜLÜ

www.yeninesilturkce.com
tarafından hazırlanmıştır.



www.yeninesilturkce.com2

1.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcük gerçek anlamında kullanılmışsa “G” mecaz anlamında 
kullanılmışsa “M” yazınız.

B) Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

C) Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz.
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Kardeşimin sesi hepimizin sesini bastırdı.

Eşyaların ağırlığı altında ezildi yavrucak.

Son sözlerinden sonra elindeki telefonu yere atarak kırdı. 

Aramızdaki bağ kopalı yıllar oldu. 

Boyundan uzun havuza girince boğulma tehlikesi yaşadı.

Bize yeni işler getirin. 

Korkudan ne yapacağını bilemedi. 
Eşya taşımaktan kollarım koptu.

Son fikirleri herkese ışık oldu.
Aldığı bütün ürünleri arabasına kadar taşıdı. 

Ayağını yorganına göre uzatmak

Kader olmayınca kadir bilinmez.

Can boğazdan gelir.

Alet işler, el övünür.

Öfke baldan tatlıdır.

Sen ağa ben ağa, koyunları kim sağa?

Çocuktan al haberi.

Paniğe kapılmak

Dal budak salmak

Tükürdüğünü yalamak

Kulak kesilmek

Göz hakkı

Yiyeceklerden, görenlere verilen pay

İşten kaçanlara söylenen bir söz.

Öfkeye kapıldığında bağırıp çağırmak insanı rahatlatır

İnsan yiyeceğine önem vererek güçlenebilir veya 
yemeden yaşamak mümkün değildir.

Kişi talihsiz ise ne kadar iyi insan olursa olsun, değeri 
bilinmez.

Bir aile sorunu veya ailece gizli tutulan bir şey, ço-
cukların rastgele söyledikleri bir sözle açığa çıkar. 

Bir kimse ne kadar usta olursa olsun gerekli araçları 
olmadan kusursuz iş yapamaz.

Giderini, mutlaka gelirine uydurmalısın.

Büyük bir dikkatle dinlemek.

Verdiği sözden benliğini küçülterek geri dönmek.

Karmaşık bir biçimde yayılıp genişlemek.

Çok korkmak, ne yapacağını bilememek.
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2.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki metinlerde kurgusal ifadelerin başına “K” gerçek olabilecek ifadelerin başına “G” 
yazınız.

Bir perşembe sabahıydı. Horozum yatağıma kadar 
gelip beni uyandırdı. Öterek değil hem de. Tatlı tat-
lı kalkmamı söyledi. Yine okula geç kalacakmışım. 
Hemen yatağımdan kalktım. 

Gizemli mağaraya geldiklerinde mağaranın ka-
pısı kendiliğinden açıldı. Yeni bir dünyaya geçiş 
yapıyorlardı. Her tarafta uçan insanların çığlıkları 
görülüyordu. 

Deniz bugün çarşaf gibiydi. Öyle durgundu ki san-
ki dünya durmuş gibiydi. İki tekne yanaştı limana. 
Balıkçı tekneleriydi. Geceden sabaha kadar deni-
zin üstünde oldukları yüzlerinden yorgunluktan 
anlaşılıyordu. 

Kocaman elleri vardı dedemin. Boyu 2 metreden 
uzundu. Bizi omuzlarına aldığında kendimizi bu-
lutlarda gibi hissederdik. Ellerinin içinde ellerimiz 
kaybolurdu. Yatağı bizim yataklarımızdan farklıydı. 
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B) Aşağıdaki metinleri konularıyla eşleştiriniz.

Yaşamak için birçok neden var. Bizler yaşadığımız anın kıymetini bilmiyoruz. Elbette daha farklı 
ortamlarda büyümeyi isteyebilir, daha çok imkanlara sahip olması düşünebilir. Bu, doğduğumuz anda 
elimizde olan bir şey değildir fakat çalışarak, emek vererek hayallerimize kavuşabiliriz. 

Evde her zaman en küçükler sevilmiştir oysa onlar biraz ayaklanınca her işi de onlar yapar. Büyükler 
bunu ilk yıllarda fark etmez ve kendinden küçükleri hep kıskanır. Yıllar geçtikçe büyüyen küçükler 
hem annelerine hem de babalarına yardıma koşan ilk kişidir. 

Sınavlar hayatımızda bir amaç olmamalı. Sizi amaçlarına götüren bir araç olmalıdır. Elbette bir yerlere 
gelmek için belirli sınavlardan, zorluklardan geçeceğiz fakat bu zorlukları bizim hayallerimizin küçük 
bir adımı olarak düşünmek gerekir. 

Yaşamanın nedeni

Kıskanmanın gereksizliği

Sınavların neden yapıldığı

Eldekilerin kıymetini 

Küçüklerin ailedeki değeri

Başarı için sınavların önemi

Hayallere çalışarak ulaşmak 

Büyüklerin işten kaçınması

Zengin olmanın yolları
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2.ETKİNLİK

C) Aşağıdaki metinleri ana fikirleriyle eşleştiriniz.

Yetenekler zamanla körleşir ve biter.

Dikkatsiz bakmazsak da birçok yeri hatır-
layabiliriz.

Teknolojinin esiri olmak yerine kullanıcısı 
olmalıyız.

Tecrübeli insanlar, aynı zamanda bilgili 
insandır. 

Gördüğümüz onca şeyi hatırlamak çok 
zordur.

Sosyal medya insanların asosyal olmasına 
neden oluyor.

Çok gezen ve okuyan kişiler tecrübeli olur. 

Gördüklerimize dikkatli bakarsak zihinde 
daha kalıcı olur.

Teknolojiyi doğru kullanamayan bireyler 
mutsuz yaşamaktadır.

Bilgiyle yaş her zaman doğru orantılı 
olmayabilir. 

Çocuklar hayallerine yetenekleriyle ulaşır.

Bir çocuk ailesinin istediğini yaparsa başarır.
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Çocukları yeteneklerine göre değerlendirmek 
gerekir. Her çocuk matematikten, Türkçeden 
başarılı olmak zorunda değildir. Belki çocuğun 
müziğe, sanat dallarına, spor alanlarına yeteneği 
vardır. Biz büyükler, bunu hep göz ardı ediyo-
ruz. Onların hayalleri ve yeteneklerini ikinci 
plana atıp kendi yapamadıklarımızı onların 
yapmasını, başarmasını istiyoruz.

Görmekle bakmak her daim karıştırılan bir 
şeydir. İnsanlar her şeyi görür fakat her şeye 
dikkatli bakamaz. Her gün aynı cadde üstünde 
yürüyen biri, gördüklerinin ne olduğunu çoğu 
zaman fark etmez.  Bir anahtarcı lazım, den-
diğinde “Daha önce görmüştüm.” Deyip onu 
hatırlamaya çalışırız. Oysa her gün geçerken 
gördüğün anahtarcının yerini hatırlamaman iyi 
bakmamanla ilgilidir. 

Teknoloji ne kadar gelişirse toplumdan kopuk 
hayat yaşayan o kadar insan ortaya çıkmaya 
başladı. Oysa teknoloji, insanların hayatlarını 
kolaylaştırmak ve zamanlarında tasarruf yap-
ma adına ortaya çıkmıştır. Bizler teknolojinin 
nimetlerinin esiri olmuş durumdayız.

Yaşla tecrübe bir değildir. Yaşı büyük olanların 
her şeyi bileceğini düşünmek doğru olmaz. 
Bir kişi 100 yaşına kadar yaşayabilir fakat hiç 
kitap okumaz, araştırma yapmaz, seyahat etmez 
kısacası kendini geliştirmezse bilgili diyemeyiz. 
Sadece yaşadıklarıyla ilgili basit tecrübelere sa-
hiptir, deriz. Kişinin yaşıyla bilgisi keşke doğru 
orantılı olsa. 
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Yalnızlık

Özlem

Değer verme

Hayıflanma

Vatan özlemi

Pişmanlık

Hüzün

Pişmanlık

Pişman olma

Mutluluk

Memleket sevgisi

Özlem

Yaşama Sevinci

Ayrılık

Mutlu görünme

Keder

Ayrılık

 Umutsuzluk
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2.ETKİNLİK

D) Aşağıdaki şiirleri ana duygularıyla eşleştiriniz. 

www.yeninesilturkce.com

Günaydın tavuklar, horozlar. 
Artık memnunum yaşamaktan. 
Sabah erkenden kalktığım zaman, 
Siz varsınız: Gündüz işim var, arkadaşlarım. 
Gece yıldızlar var. 
Günaydın tavuklar, horozlar!

İki rayı gibiyiz
bir tren yolunun
yakın olması
neyi değiştirir
son istasyonun (Sunay Akın)

Çiçek sulandığı kadar güzeldir 
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli 
Bebek ağladığı kadar bebektir 
Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin bunu da 
öğren, 
Sevdiğin kadar sevilirsin...”  (Can Yücel)

Çayın rengi ne kadar güzel, 
Sabah sabah, Açık havada! 
Hava ne kadar güzel! 
Oğlan çocuk ne kadar güzel! 
Çay ne kadar güzel!” (Orhan Veli)

Neler yapmadık şu vatan için!
Kimimiz öldük;
Kimimiz nutuk söyledik. 
(Orhan Veli)

Ne anlatsam boşunaydı artık.
Vakitsiz bir kurşun gibi aldın ömrümü.
Gelmeseydim yanına,
Kal, demeseydin! 
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3.ETKİNLİK
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A) Aşağıdaki cümlelerde kullanılar -ler ekinin hangi anlamlarda kullanıldığı eşleştiriniz.

Bahçedeki çiçekleri kopardık.

Vali Beyler, birazdan gelir.

Ayşeler bize gelecekmiş.

Nice Fatih’ler yetiştirmek lazım.

Sabahlara kadar çalışmış.

Beş yaşlarında bir çocukmuş.

Aile anlamı katar.

 Benzeri anlamı katar

Abartma anlamı katar.

Bir sözcüğe birden fazla olduğu anlamı katar. 

Yaklaşıklık anlamı katar.

Saygı veya alay anlamı katar
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B. Aşağıdaki kelimelerin köklerini bulup isim kökü mü fiil kökü mü olduğunu belirtiniz.

Kelime Kökü İsim Kökü Fiil Kökü
1 Çatılar
2 Susuzluk
3 Başladım
4 Görüşlerin
5 Balıkçılık

C.Aşağıdaki sözcüklere istenilen hâl eklerini ekleyiniz.

Kelime İstenilen Hâl Eki Çekimlenmiş Hâli Kelime İstenilen Hâl Eki Çekimlenmiş 
Hâli

Gül Belirtme Hâl Eki Bahçe Belirtme Hâl Eki
Kamyon Yönelme Hâl Eki Okul Yönelme Hâl Eki

Şehir Bulunma Hâl Eki Koltuk Bulunma Hâl Eki
Sıra Ayrılma Hâl Eki Mutfak Ayrılma Hâl Eki

D. Aşağıdaki altı çizili kelimeye getirilen ekleri ayırarak ekin isim çekim eki mi fiil çekim eki mi 
olduğunu  belirtiniz.

Kelime Kökü Gelen Ekler İsim Çekim 
Eki

Fiil Çekim 
Eki

1 Eylülden
2 Simitlerin
3 Gidiyoruz
4 Konuştuk
5 Evinin
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4.ETKİNLİK

A) Aşağıdaki sözcüklerin köklerini bulup aldığı ekle isim mi yoksa fiil mi türettiğini yazınız.

B)Aşağıdaki kelimelerin kökünü bulduktan sonra gelen ekleri özelliklerine göre örnekteki gibi 
değerlendiriniz. 

www.yeninesilturkce.com

Kelimeler Kök Ek Türettiği Kelime
1-Geceleyin Gece-İsim Kök -leyin İsimden isim türetilmiş.
2-Görücü
3-Tuzluk
4-Azımsa-
5-Ölüm
6-Yeşilimsi
7-Selamlaş-
8-Bildir-
9-Sula-
10-Gülünç

Kelime Kelimenin 
Kökü

Aldığı Ekler Çekim 
Eki 

Türleri

İsimden 
İsim 

Yapan 
Ek

İsimden 
Fiil 

Yapan Ek

Fiilden 
İsim 

Yapan 
Ek

Fiilden 
Fiil 

Yapan 
Ek

1-Saatçiler 
(örnek)

Saat-İsim 
Kökü

-çi-ler -ler/
Çoğul Eki

-çi

2-Tutsak

3-Evsiz

4-Kapımız

5-Yargıçlar

6-Sevdir-

7-Tutanak

8-Anlatıyor

9-Ölüme

10-Söyleyecek
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5. ETKİNLİK

A) Aşağıdaki cümlelerdeki anlamları “Neden-Sonuç” “Amaç-Sonuç” “Koşul-Sonuç” özelliklerine 
göre değerlendiriniz. 

B) Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları verilen ‘Geçiş ve Bağlantı’ ifadeleriyle tamamlayınız.

Geçiş ve Bağlantı ifadeleri: ama, halbuki, çünkü, demek ki, üstelik yoksa

1) Akşam yemeğe gelsik diye çağırdık ........................... işi varmış, ...................... gelirdi. 

2) Ben de biliyordum bu işin böyle olacağını ...................... o da biliyormuş sonuçlar. 

3) Ödevlerini zamanında yap ...................... zamanında yapılmayan ödevler seni yorar.

4) Çok ders çalıştım .............. takdir alamadım.

5) Tüm belgeleri düzenledim ..................... karşı şirkete de hemen gönderdim.

Cümleler Neden-Sonuç Amaç-Sonuç Koşul-Sonuç
1 Ders çalışmak için arkadaşına gitti. 

2 Görevlerini yerine getirirsen tablet alırım.

3 Erken kalktığı için uykusu geliyordu.

4 Yaramazlık yaptığından annesi kızdı.

5 Top oynamak üzere bahçeye çıkmış.

6 Erken kalkarsan benimle gelebilirsin.

7 Ağladığından dolayı çok üzüldüm.

8 Yemek yemek için lokantaya gitmişler.

9 Bisikletini bozdu, babası ona ceza verdi.

10 Kitabımı geri verirse ben de ona teşekkür ederim.

www.yeninesilturkce.com
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5.ETKİNLİK

C) Cümlelerde bulunan boşlukları tamamlayınız.  (Noktalama İşaretleri)

D) Aşağıdaki cümlelerde bulunan parantez içlerine uygun noktalama işaretlerini getiriniz.

1) Bugün akşam saat 12(   )45’te Cumhuriyet Meydanı(   )nda olacağız. 

6) Seni görünce öyle heyecanlandım ki (   ) 

2) Pazardan şunları aldım(   ) domates (    ) biber (   ) patlıcan.

7) Yazın memlekete(   )Adıyaman’a (   ) gittik. 

3) Eyvah(   ) Yine ödevimi yapmayı unuttum(   )

8) Hayvanet bahçesinde üç farklı hayvan görmüş(   ) aslan(   ) timsah ve zurafa(   )

4) 5/A sınıfından Ali, Ayşe, Hasan (   ) 5/B sınıfından Ceyda, Mehmet yarışmaya katıldı. 

9) Hasta(   )hemşireye çok kızdı(   )

5) Bakkala gitti (   ) iki ekmek aldı(   ) sonra eve gelmedi mi(   )

10) Seninle bir daha görüşmeyeceğim, dedi(   )

1)Sayılardan sonra sıra bildirmek için ........................................konur.

6)Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden sonra............................... konur.

2) Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına ......................konur.

7) Kelimelerin kökleri, gövdeleri ve eklerini birbirinden ayırmak için ...............................kullanılır.

3) Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlenin sonuna .......................................konur.

8)Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için.................... konur.

4) Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna ................................konur.

9)Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra .............................................konur.

5) Soru eki veya sözü içeren cümle veya sözlerin sonuna ......................................konur.

10)Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için......................... konur.

www.yeninesilturkce.com
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6.ETKİNLİK
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A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri belirtilen özelliklere göre değerlendiriniz.

B) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri belirtilen özelliklere göre değerlendiriniz.

C) Aşağıdaki isimleri özelliklerine göre değerlendiriniz.

Cümleler Tekil Çoğul Topluluk
1 Pazardan bir deste maydanoz aldım.
2 Gençler kendi aralarında top oynuyor.
3 Bizim sınıf maçı kazandı.
4 Meclis bu hafta dezenfekte edilecek. 
5 Ordu, fındık üretiminde birinci sıradadır. 
6 Onunla yıllar sonra karşılaştık.

Cümleler Somut Soyut
1 Biz korku nedir bilmeyiz.
2 Rüya, bugün okula gelmemiş.
3 Onunla yaşadığımız kıskançlık yüzünden ayrıldık.
4 Sert bir yere düşünce ayağını incitti. 
5 Çok merhametsiz insanlar gördüm.
6 Adam kavgada kalbinden yaralanmış.

İsim Özel Cins Somut Soyut Tekil Çoğul Topluluk
1 kuşlar
2 Sivas
3 sürü
4 sevgi
5 düzine
6 Kemal
7 hüzünler
8 elbiseler
9 korku
10 İstanbullular
11 Adıyamanlı
12 televizyon
13 alay(askerlik)
14 hayal
15 kitaplar
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7.ETKİNLİK
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A) Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamaların türlerini işaretleyiniz.

B) Aşağıdaki altı çizili sıfatları özelliklerine göre değerlendiriniz.

C) Aşağıdaki cümlelerde adlaşmış sıfat olan cümleleri işaretleriniz. 

Cümle
Belirtili 

İsim 
Tamlaması

Belirtilisiz 
İsim 

Tamlaması

Zincirleme
 İsim 

Tamlaması
1 Çocuklar sitenin bahçesinde top oynuyor.
2 Babam yeni bir duvar saati aldı.
3 Araba anahtarının yerini bulamıyorum.
4 Çelik kapının ayarlanması gerekiyor.
5 Bebek sesinden uyuyamadık.
6 Ceketime yeni kol düğmesi lazım. 
7 Doğanın kıymetini bilmek gerekir.
8 Senin sesinin kıymetini bilemedik.
9 Sis bombası atılmış gibi bir hava var.
10 Bilgisayar klavyesinin tuşları çok yıpranmış.

Sıfat Niteleme
Sıfatı

Sayı Sıfatı İşaret Sıfatı Belgisiz 
Sıfat

Soru Sıfatı

1 Güzel insanlar
2 Birkaç öğrenci
3 İki kardeş
4 Nasıl ev?
5 Kimi öğrenciler
6 Yorgun adam
7 Beklenen konuklar
8 Şu kitap
9 Uzaktaki ülkeler
10 %1o zam
11 Hangi elbise?
12 Kimsesiz çocuklar
13 Şu ada
14 Bazı işler
15 Kaçıncı sıra?

Sonunda iyiler hep kazanır. Hastayı sedyeyle getirdiler.

Kötü işler yapmayın. Küçük çocuk çok ağladı.

Yaşlıya yardım etmiş. Genç, sonunda başardı. 

1 2

3 4

5 6
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8.ETKİNLİK

B) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili yabancı sözcükleri Türkçeleriyle eşleştiriniz.

C) Aşağıdaki güvenilir siteleri işaretleyiniz. 

Bu haftanın  aktüel ürünleri henüz çıkmadı.

Oyunun demosunu indirdim.

Bize hep negatif düşünceler aşılıyorsun.

Aldığım kazak deforme olmuş. 

Egoist insanlardan uzak durun.

Testi full yaptım. 

Şekli bozulan

Olumsuz

Tanıtım

Tam

Güncel

Bencil

1
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https://www.trtbelgesel.com.tr/

https://www.belgeselkanali.com

http://www.boun.edu.tr/

http://www.sanaloyunlar.com

http://www.tubitak.gov.tr

A) Aşağıdaki cümlelerde bulunan tamlamaları türlerini işaretleyiniz.

Cümle
İsim 

Tamlaması
Sıfat

Tamlaması

1 Size güzel haberlerim var.
2 Havanın soğumasıyla birlikte kar yağmaya başladı.
3 Bizler, sizin oyuncağınız değiliz.
4 Çocuk, kaybolan oyuncağını bulunca çok sevindi.
5 Rıhtımın güzelliğini görmek için sahile indik.
6 Kaldırımlarda yağmur kokusu ve sen yoksun.
7 Sevdiğim arkadaşlarımla olmaktan dolayı mutluyum.
8 Çevremde mutlu insanlar görmeyeli çok oldu. 
9 Annemin hatıralarını saklamak bana kaldı.
10 Beyazın siyaha üstün olmadığı günler görmek isterim.

www.yeninesilturkce.com
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9.ETKİNLİK

B) Aşağıdaki cümlelerde bulunan zamirlerin türleri işaretleyiniz. Bir cümlede birden fazla adıl 
(zamir) türü bulunabilir.

A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili zamirlerin türleriyle eşleştiriniz. 

www.yeninesilturkce.com

Kapının kolunu kırdım.

Annem, kardeşlerime hiç kızmaz. 

Evvela bu işi kendin yapmalısın.

Arkadaşım, şunları bir çöpe atıver.

Bu akşam seni mahallede görmüşler.

Hiçbirini tanımıyorum.

Aileniz nereye tatile gitti?

1

3

6

7

2

5

4

Şahıs Zamiri

Dönüşlülük Zamiri

İşaret Zamiri

Belgisiz Zamir

Soru Zamiri

İlgi Zamiri

İyelik Zamiri

a

b

c

d

e

f

g

Cümleler Şahıs İşaret Belgisiz Soru
1 Bu akşam ailemi oraya götüreceğim. 

2 Siz nereye gidiyordunuz?

3 Uzak bir şehirden gelen konuklarımızı kim ağırlayacak?

4 Bazıları dersini hiç dinlemiyorken kimileri dinliyor.

5 Onları kutulara koyup sonra iş yerini kapat. 

6 Bizim için şunları eve taşır mısın?

7 Herkes nereye gitti öyle?

8 Sizin işlerini epey zormuş, ben bunu bilmiyordum.

9 Bu akşam neyi taşımamız gerekiyor?

10 Hiç kimse beni anlamıyor. 
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1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ

“Gökyüzü gülümsüyor gibiydi. İlk kez köye gitmenin heyecanını yaşıyordum. Köyün yolları oldukça 
bozuktu. Babam, direksiyonda köyde geçirdiği yılları anlatıyordu. Uzun bir süre köyde çobanlık yapmış, 
askerlikten sonra da şehre yerleşmiş.”

1-Yukarıdaki metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisi yoktur?

A)Kişiler   B)Zaman
B)Yer    D)Olay

2-Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamıyla kullanılmıştır?

A) Asla ona bel bağlamayız. 
B) Zengin olunca bize tepeden bakmaya başladı.
C) Küçük çıkarlar için dostlarınızı kırmayın.
D) Bugün kalp ameliyatı olacakmış.

3-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bağlantı ve geçiş ifadelerinden herhangi biri kullanılmamıştır?

A) Benim fikrim daha mantıklıydı fakat kabul etmediler.
B) Burada öylesine durup manzaranın tadını çıkarmak istedim.
C) Geçmişin acısını hep yaşadım ve yaşayamaya devam edeceğim.
D) Sabah erken kalkmış çünkü işe başlamış.

4-Aşağıdaki ifadelerden hangisi kurgusal bir ifadedir?

A) Ormanın sessizliği beni ürkütmeye yetmiştir. Bize bakan hayvanların neden bu kadar sessiz olduğuna 
bir anlam veremedim.
B) Kitaplar mı insanlara yol gösterecek? Öyle şey olur mu hiç? Biz kendi yolumuzu kendimiz çizmeliyiz. 
Kitaplar sadece hayal unsurlarıdır.
C) Kaptan, gemisini bir adaya yanaştırmıştı. Gemiden inmeden önce adadaki hayvanlar bizi karşılamaya 
gelmişti. Bir maymun elindeki muzları bize ikram ediyordu.
D) Hayatta kalabilmem için dayanmalıydım. Uçak düşeli sanırım üç saat kadar olmuştu. Benim dışımda 
hareket edebilen kimseyi görememiştim. Umarım birileri bana ulaşır.

Hindistan, dünyadaki bütün dinleri barındıran bir ülkedir. (I) Dinler bakımından zengin olan ülkede 
ineklerin kutsal sayılmasından dolayı dokunulmazlıkları vardır. (II) Kültürel açıdan zengin olan Hindis-
tan, gelenekleriyle dünyada dikkat çekmiştir. (III) Holi Festivali bunlardan biridir. (IV) Renklerin Festi-
vali anlamına gelen bu etkinlik dünyanın birçok yerinde de kutlanmaya başlamıştır. 

5-Bu parça iki paragrafa bölünmek istense ikinci paragrafın kaç numaralı cümleyle başlaması 
gerekir?

A)I    B)II    C)III    D)IV

www.yeninesilturkce.com
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6. Yukarıdaki metin aşağıdaki sorulardan hangisine cevap vermemektedir?
A. Nusret mayın gemisini asıl ismi nedir?
B. Nusret mayın gemisi ne zaman Osmanlı donanmasına katıldı?
C. Nusret mayın gemisi Çanakkale’de kaç mayın dökmüştür?
D. Nusret mayın gemisini özellikleri nelerdir?

Yaşanan savaşlar, yaşadığımız bölgedeki insanları her açıdan etkilemektedir. Büyük devletlerin kendi 
çıkarları için milyonlarca insanın acı çekmesi, ölmesi, sürgün hayatlar yaşaması çok da önemli değildir. 
Acının rengi, dili, dini olmaz. Bugün bu coğrafyada yapılanlar, yarın yapanların başına da gelebilir. 

7-Yukarıdaki paragraftan aşağıdakilerin hangisine ulaşamayız.

A) Savaşlar, devletlerin kendi özgürlükleri için yaptığı mecburiyettir.
B) Bazı devletler çıkarları için diğer halkları haklarını umursamaz.
C) Yaşanan acılar, yaşatanların da başına gelebilir.
D) Yaşadığımız coğrafyada birçok sorun yaşanmaktadır.

(1) Kültürel zenginlik, bir milletin tarihiyle doğrudan ilgilidir. (2) Milletlerin tarihi ne kadar eskiye gi-
derse kültürel zenginlik de o kadar çeşitli olur. (3) Yaşadığımız yerler kültürümüzü zenginleştirir. (4) İlk 
medeniyetlerden, devletlerden biri olan Çin’i örnek olarak söyleyebiliriz. (5) Türklerin tarihini düşünür-
sek de onları da zengin kültürlü milletler içerisine koyabiliriz. 

8-Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmuştur? 

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

9-“Durup dururken ortalığı birbirine kattı.” Cümlesindeki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam 
aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Hiç değilse bizim fikirlerimizi de dinleyin.
B) Ne olursa olsun seninle buluşacağım.
C) Hiç yoktan kavga çıkarmanın gereği var mıydı?
D) Belli ki sen bu işi beceremeyeceksin.

Asıl ismi “Nusrat” olan ama ilk zamanlarda “Nusret” adıyla anılan gemi 1911 yılında Almanya’nın Kiel 
şehrinde kızağa çekildi ve 1913 yılında Osmanlı Donanması’na katıldı. Nusrat Mayın Gemisi 3 Eylül 
1914’te Çanakkale’ye gelmişti. Almanya’da özel şekilde mayın dökme gemisi olarak inşa edilmiş bu tekne 
dar alanlarda kolayca manevra yapabiliyor ve az su çektiğinden mayın alanları üzerinde güvenle dolaşa-
biliyordu.

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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“Birgün mahalledeki arkadaşlarla oturup gelecek planları yapmaya başladık. Ben doktor olmak istiyordum, 
Ali, Mühendis; Cem, Öğretmen; Sedat da şoför olmak istiyordu. ........................kimse hayallerine ulaşmak 
için çaba harcamamıştı, Sedat hariç. Şimdi otobüs şoförü olarak hayatından çok memnun.”

10. Yukarıdaki metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A. Fakat     B. Oysa
C. Çünkü     D. Lakin 

“İlk kez kampa gidiyorduk. Çok heyecanlıydım. Her taraf ağaçlar vardı. Kuş seslerini hiç bu kadar net duy-
mamıştım. Kamp yerimize giderken yumuşacık yosunlar ayaklarımı gıdıklıyordu.”

11- Yukarıdaki metinde, hangi duyumuzla ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A. Tatma     B. Dokunma
C. Görme     D. İşitme

Bir şeyler okurken sözcükler eski günleri gözlerimde canlandırmaya başladı. Dikkatim çok dağılıyor artık. 
Hayaller kurmak yerine hatıraları anmak çok hayra alamet değil. 

12-Yukarıdaki parçada altı çizi sözle anlatılmak istenen nedir?

A) İyi bir şey olmadığı.
B) Hayırlı bir haber olduğu
C) Uğursuz bir şey olduğu
D) Şanlı olduğu 

“Ormandaki ağaçlar gittikçe büyümeye başladı. Onlar büyüdükçe, o küçüldü. Minik bir karınca kadar kal-
dı. Ormandaki hayvanlar da ağaçlar gibi büyüdü. İçini korku sardı. Demin yanı başında duran mağara çok 
uzakta görünüyordu. Oraya girmesi gerekiyordu…”

13-Bu metin hangi yazı türünden alınmış olabilir?

A) Fabl    B) Hikâye
C) Masal   D) Efsane 

14-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır? 

A) Odunun sert tarafını kırmak zor oldu.
B) Temiz kalpli insanlar bu dünyada eksilmeye başladı.
C) Uzun bir merdivenle çatıyı onarmaya çıktılar.
D) Evdeki kırık sandalyeyi odunluğa götürdüm

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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15. Berkay, başlangıç noktasından 100 metre yürüyüp dört yol kavşağına gelmiştir. Oradan 50 metre 
güneye, oradan da 30 metre doğuya gittiğine göre Berkay, nereye gitmiştir?

A. Okul      B. Tamirci
C. AVM      D. Eczane

Her adım bir başlangıçtır. Her harf de öyle… Bir yerlere gelmek istiyorsanız, bir işi başarmak istiyorsanız 
başlamanız gerekir. Sadece hayal kurmak sizi hayal kırıklığına uğratır. Geç başlamak hiç başlamamaktan 
iyidir. Ertelemek size kaybettirmekten başka bir şey değildir.

16-Bu parçada asıl anlatılmak istenen nedir?

A) Başarmak için başlamak gerekir.
B) İşleri ertelemek pişman olmaya neden olur.
C) Hayal kurmadan başarı elde edemezsiniz.
D) Geç başladığınızda bazı şeyleri değiştirmek zordur. 

17-“Evdeki bütün eşyaları kaldırıp yeni eşyalarda dizayn ettik.” Cümlesindeki altı çizili yabancı sözcü-
ğün Türkçe karşılığı nedir?

A) Tadilat
B) Bakım
C) Tasarım
D) Yenileme

---------------------------

--
--

--
--

--
--

--
--

--

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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18-“Lokma çiğnenmeden yutulmaz.” atasözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemi belirtilmiş olur? 

A. Birliktelik içinde olmanın
B. Çalışmanın
C. İstekli olmanın
D. Özveri olmanın

19-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi gerçek anlamlıdır? 
 
A. Ağaç yaşken eğilir. 
B. Mum dibine ışık vermez. 
C. Son pişmanlık fayda etmez. 
D. Minareyi çalan kılıfını hazırlar. 

20-Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, “Emek verilmeden kazanılan para, işe yaramayan şeyler uğruna 
harcanır, gider.” anlamında kullanılır? 
 
A. Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür.
B. Haydan gelen huya gider. 
C. El elin eşeğini türkü çığırarak arar. 
D. Taşıma su ile değirmen dönmez. 

21.  “ Hayatım boyunca kimseyi öykünmedim, hep kendim oldum. Başarımı buna borçluyum.” cümlesin-
deki altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A. Hiçbir zaman dostlarımı üzmedim, onlarla hep iyi geçindim.
B. Yaptığı prejelerle herkese örnek oluyordu.
C. Meşhur olmak için gündemdeki isimleri taklit ediyordu.
D. Son şiirlerinde tabiatı tüm canlılığıyla anlatıp, okuyucuyu büyülemişti.

22- “Kırmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘Bir şeyin fiyatını azaltmak, indirmek’ anla-
mında kullanılmıştır?

A. Eski mobilyaları kırdı,
B. Mağaza alacağı ürünler için fiyat kırmayı biliyordu.
C. Hayallerimi kırıp ayrıldı. 
D. Yağmur soğuk havayı kırınca rahatladık.

23-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hâl eki almış bir sözcük bulunmamaktadır?

A) Senin bildiğin şeyler değil bunlar. 
B) Hayatınım en güzel yıllarını üniversitede geçirdim.
C) Kalemi bana verir misin?
D) Uzak boşluğu bilim insanları için hep merak konusu oldu.

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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Okumayı alışkanlık haline getiren biri için “sıkılmak” sözcüğü kullanılmaz artık. Her gününü zenginleşti-
ren, dününe yeni bir basamak ekleyip bugüne ulaşan biri olmuştur. Belki basamakların sonu uzun süre-
cektir. Belki sonsuz bir basamakta tırmanışa geçmiştir. Önemli olan her gün bir basamak yükselmektir. 

24-Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A. Okumanın bireyin gelişimine katkısı 
B. Tecrübelerin okumayla gelişmesi
C. Zengin olmak için okumanın önemi
D. Yükselmek için kitaplarla vakit geçirmenin gerekliliği

Beni hor görme kardeşim    Ne var ise sende bende
Sen altınsın ben tunç muyum?   Aynı varlık her bedende
Aynı vardan var olmuşuz    Yarın mezara girende
Sen gümüşsün ben saç mıyım?   Sen toksun da ben aç mıyım?

25-Aşık Veysel’in bu şiirindeki konu nedir?

A) Dünya güzellikleri
B) İnsanların eşit olduğu
C) Adaletsiz bir dünyanın olduğu
D) Ölümün her insan için var olduğu

26-Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren bir ek almıştır?

A. Balıklarım    B. Dünyadakiler
C. Hayatımın    D. Taşıtlar

 
27-Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem iyelik eki hem de hal eki almıştır?

A. Gözlüğüm    B. Evlerinde
C. Kapıcıları    D. Sözlünüz

28-“Bu kervansaray,  Selçuklular döneminde yapılmıştır.” Cümlesindeki –ler ekinin görevi nedir?

A) Abartma anlamında  B) Saygı anlamında
C) Soy, sülale anlamında  D) Yaklaşıklık anlamında

29-“Yağmurda uzun süre ıslanan çocuk sabaha kadar ateşler içinde kıvrandı.” Cümlesindeki –ler eki-
nin aynı anlamda kullanımı hangi seçenekte vardır?

A) Bizimkiler bu akşam misafirliğe gidecek
B) Beş yaşlarındayken kaza geçirdim.
C) Gözyaşım seller gibi aktı gitti.
D) Murat Beyler, henüz işe teşrif etmemiş!

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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30- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi kök halindedir?

A. Havalar soğuyunca atkı takmaya başladık.
B. En önemli şey bilgi öğrenmekmiş.
C. Gölde iki balık tuttum.
D. Dünyanın işini yaptım.

31- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüğe gelen ek, sözcüğün anlamını değiştirmiştir?

A. Evimizin önünde satıcılar geçiyordu.
B. Kulaklarıma inanamıyorum.
C. Araba o kadar süratli gidiyordu ki kaza yapmasına ramak kalmıştı.
D. Kazı konusunda dikkatli olmak gerekir.

32. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi aldığı ekten dolayı bir meslek adına dönüşmüştür?

A. Odunluk, tıka basa odun ve kömürle doluydu.
B. Bize her zaman babalık yapardı.
C. Onunla nişanlı olmak çok güzeldi.
D. Gözlükçü, bizimle bayağı ilgilendi. 

33-Aşağıdaki altı çizili ifadelerin hangisi somut anlamda kullanılmıştır?

A) Sert bakışlarıyla bizi susturmayı başardı.
B) Temiz bir evde yaşamak sağlık açısından çok önemlidir.
C) Merhametsiz insanlara sabrım yok artık.
D) Öyle gururlu ki, hiçbir yardımı kabul etmiyor.

34-“Nemrut Dağı” söz grubu için hangisi söylenebilir?

A) Özel isim- tekil isim- soyut isim
B) Tür ismi tekil isim- somut isim
C) Özel isim- tekil isim- somut isim
D) Cins isim- çoğul isim- soyut isim

35-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Boya kalemini kaybedince resmim yarım kaldı.
B) Denizin sesini duymak bana huzur veriyor.
C) Kırık kalplerin hüznüne ortak oldum.
D) Havanın rengi birden açıldı.
 

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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36-“Kardeşimin oyuncağını yanlışlıkla kırınca, kardeşim deliye döndü.” Cümlesinde kullanılan tamla-
manın özdeşi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?

A) Dünya görüşü farklı olan bir yazardı.
B) Cep telefonlarının fiyatı her geçen gün artıyor.
C) Anlayışlı biri olunca herkes derdini anlatıyor.
D) Evin anahtarını almayı unuttum.

37-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Balkonun kırık korkuluklarını tamir ettirdik.
B) İnternetin bağımlı çocukları, asosyal yetişiyor.
C) Rahmetli dedemin bastonunu ben aldım.
D) Kırık kalplerin onarılması zaman alır.

38-Aşağıdaki tamlamaların hangisinde tamlayan ile tamlanan arasına bir sözcük gelmiştir?

A) Renkli hayallerin gerçekleşmesi zaman alır.
B) Evimizin minik üyesi, eve neşe kattı.
C) Sağlam bir bisiklet almayı başardı.
D) Gözlüğünün çerçevesi epey eskimişti.

39-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde niteleme sıfatı kullanılmıştır?

A) Okullar açılınca çok sevinmiştik.
B) Bize uzun uzun anlattı, hayat öyküsünü.
C) Söylediklerinden bir anlam çıkaramadım.
D) Yalnız yaşayan insanlar, sevgisizdir. 

40-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A) Sınıfın hepsi pikniğe gelmişti.
B) Bütün arkadaşlarımız çok eğlendik.
C) Bir hafta sonra İzmir’e gideceğiz.
D) Sokak ortasında yaralanan adama kimse yardım etmedi. 

41- “Bir” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir sıfat türü oluşturmuştur?

A) Onunla bir saat sonra buluşacağız.
B)  Sen de beni bir gün anlarsın umarım.
C) Bir adam kapıda belirdi.
D) Ömürden geçen bir dakika bile çok kıymetlidir.

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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42-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla zamir türünden örnekler kullanılmıştır?

A) Bunu, herkesten beklerim ama  senden beklemezdim.
B) Şunları ne zaman İstanbul’a götüreceksin?
C) Beni, seni, onu ve diğerlerini pikniğe davet etti. 
D) Çoğumuz, onun sözlerine inanmıyoruz.

43-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirme sıfatı kullanılmıştır?

A) Gözleri masmavi görünüyordu.
B) Hayatımda tertemiz bir sayfa açtım.
C) Küçücük bir evde oturuyordu. 
D) Beyazımsı bir perde almışlar. 

44-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat örneği vardır?

A) Genç adam, hayallerine çalışarak ulaştı.
B) Hasta kadını sedyeyle hastaneye taşıdılar. 
C) Uzak bir şehirde yalnız yaşıyordu. 
D) Yaşlılara yardım ederken birden fenalaştı. 

45-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Uzak ülkelere gitmek eper masraflı olur. 
B) Elma ağacından kırmız elmalar kopardık.
C) Sözlük defteri tutarsanız kelime hazineniz zenginleşir. 
D) Bir gün bir adam büyük bir ormana gitmiş. 

46-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde şahıs zamiri kullanılmamıştır?

A) Gelen konuklar sizinle yakından ingilendi.
B) Havalimanından ayrıldıktan sonra onlar beni aradı.
C) İşlerimi hemen bitirmeliyim, yoksa bana kızarlar.
D) O, en sevdiğim arabaydı, binmeye kıyamıyorum. 

47-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde işaret zamiri vardır?

A) Arkadaşlar olarak biz onu da çok seviyoruz.
B) Şu eşyaları taşımama yardım eder misin?
C) Birçoğumuz bu hayattan zevk alamıyoruz.
D) Ötekileri ben taşırım sen bu paketi götür yeter.

1.DÖNEM KARMA TÜRKÇE TESTİ
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TÜRKÇE  1.DÖNEM (1.2.3.4.TEMA) TÜRKÇE KARMA FASİKÜL CEVAPLARI

1.ETKİNLİK
A) 
1-M 2-G 3-G 4-M 5-G 6-M 7-G 8-M 9-M 10-G 

B) 
1b 2e 3d 4ç 5c 6a

C)
1d 2c 3f 4b 5a 6e  

2.ETKİNLİK
A) 1K 2G 3K 4G 

B) 1c 2b 3c

C) 1d 2c 3a 4c

D)  1c 2c 3a 4b 5b 6a

3.ETKİNLİK
A) 1d 2f 3a 4b 5c 6e

B)  
Çatı-isim kökü /  Su-isim kökü/  Baş-isim kökü/ Gör-fiil kökü/  Balık-isim kökü

C)  Gül-ü    Bahçe-yi
 Kamyon-a   Okula
 Şehirde   Koltukta
 Sıradan   Mutfaktan

D) 
Eylük (kök)  -den (gelen ek) İsim çekim eki
Simit (kök)  -ler-in (gelen ek) isim çekim eki
Git-(kök)  -yor-uz (gelen ek) fiil çekim eki
Konuş-(kök)  -tu-k (gelen ek) fiil çekim eki
Evi(kök)  -in-in(gelen ek) isim çekim eki

4.ETKİNLİK
A)
2-Gör-(fiil kök) -ücü (ek)  fiilden isim türetilmiş
3-Tuz (isim kök) -luk (ek)  isimden isim türetilmiş
4-Az (isim kök) -ımsa(ek)  isimden fiil türetilmiş
5-Öl- (fiil kök) -üm(ek)  fiilden isim türetilmiş
6- Yeşil(isim kök) -imsi(ek)  isimden isim türetilmiş
7-Selam(isim kök) -laş(ek)  isimden fiil türetilmiş 
8-Bil-(fiil kök) -dir(ek)  fiilden fiil türetilmiş
9-Su (isim kök) -la(ek)  isimden fiil türetilmiş
10-Gül-(fiil kök) -ünç (ek)  fiilden isim türetilmiş

www.yeninesilturkce.com



22

TÜRKÇE  1.DÖNEM (1.2.3.4.TEMA) TÜRKÇE KARMA FASİKÜL CEVAPLARI

6.ETKİNLİK
A)
1. topluluk  2.çoğul    3.topluluk  4.tekil  5.tekil  6.çoğul

B)
1. soyut  2.somu t 3.soyut   4.somut 5.soyut  6.somut 
 

5.ETKİNLİK
A) 
1. amaç -sonuç  2. koşul-sonuç  3.neden-sonuç
4. neden sonuç  5. amaç-sonuç  6.koşul-sonuç
7. neden sonuç  8. amaç-sonuç  9. neden-sonuç
10. koşul sonuç

B) 
1. demek ki , yoksa  2.halbuki  3.çünkü  4.ama  5.üstelik

C)
1.Nokta  2.Virgül  3.İki Nokta  4. Üç Nokta  
5.Soru İşareti  6. Ünlem  7.Kısa Çizgi  8. Kesme İşareti
9. Uzun Çizgi(Konuşma Çizgisi)  10. Noktalı Virgül

D)
1. Nokta-Kesme İşareti    2. İki Nokta- Virgül- Virgül
3. Ünlem- Nokta     4. Noktalı Virgül
5. Virgül Virgül Soru İşareti    6. Üç Nokta
7. Kısa Çizgi Kısa Çizgi (Veya ,   ,)    8. İki Nokta Virgül Nokta
9. Virgül Nokta     10. Virgül Nokta

4.ETKİNLİK
B)

Kelime Kelimenin Kökü Aldığı Ekler Çekim Eki 
Türleri

İsimden 
İsim Ya-
pan Ek

İsimden 
Fiil 

Yapan Ek

Fiilden 
İsim Ya-
pan Ek

Fiilden 
Fiil Ya-
pan Ek

1-Saatçiler 
(örnek)

Saat-İsim Kökü -çi-ler -ler/
Çoğul Eki

-çi

2-Tutsak tut-fiil kökü -sak - sak
3-Evsiz ev (isim kök) -siz siz
4-Kapımız kapı(isim kök) -mız -mız(aitlik)
5-Yargıçlar Yar-fiil kök -gıç-lar -lar(çoğul) -gıç
6-Sevdir- sev-fiil kök -dir -dir
7-Tutanak tut-fiil kök -anak -anak
8-Anlatıyor anla-fiil kök -t-ıyor yor(Fiil 

çekim eki)
-t

9-Ölüme öl-fiil kök -üm-e -e(hal eki) -üm
10-Söyleyecek söyle-fiil kök -ecek (fiil çekim)
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6.ETKİNLİK

C)

7.ETKİNLİK
A) 
1. sitenin bahçesi: belirtili isim tamlaması
2. duvar saati: belirtisiz isim tamlaması
3. araba anahtarının yeri: zincirleme isim tamlaması
4. kapının ayarlanması: belirtili isim tamlaması
5. bebek sesi: belirtisiz isim tamlaması
6.kol düğmesi: belirtisiz isim tamlaması
7. doğanın kymeti: belirtili isim tamlaması
8. senin sesinin kıymeti: zincirleme isim tamlaması
9. sis bombası: belirtisiz isim tamlaması
10.bilgisayar klavyesinin tuşları: zincirleme isim tamlaması

B)
1. niteleme sıfatı    2. belgisiz sıfat    3. sayı sıfatı

4. soru sıfatı     5. belgisiz sıfat    6. niteleme sıfatı

7. niteleme sıfatı    8. işaret sıfatı    9. niteleme sıfatı

10. sayı sıfatı     11. soru sıfatı    12. niteleme sıfatı

13. işaret sıfatı     14. belgisiz sıfat   15. soru sıfatı 

C) 
 1 iyiler  2 hastayı  5 yaşlıyı 6 genç

TÜRKÇE  1.DÖNEM (1.2.3.4.TEMA) TÜRKÇE KARMA FASİKÜL CEVAPLARI
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Sayı İsim Özel Cins Somut Soyut Tekil Çoğul Topluluk
1 kuşlar * * *
2 Sivas * * *
3 sürü * * *
4 sevgi * * *
5 düzine * * *
6 Kemal * * *
7 hüzünler * * *
8 elbiseler * * *
9 korku * * *
10 Emir’ler * * *
11 Adıyamanlı * * *
12 televizyon * * *
13 alay(askerlik) * * *
14 hayal * * *
15 kitaplar * * *
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8.ETKİNLİK
A) 
güzel haber- sıfat tamlaması
havanın soğuması: isim tamlaması
sizin oyuncağınız: isim tamlaması
kaybolan oyuncağı: sıfat tamlaması
rıhtımın güzelliği: isim tamlaması
yağmur kokusu: isim tamlaması
sevdiğim arkadaşları: sıfat tamlaması
mutlu insanlar: sıfat tamlaması
annemin hatıraları: isim tamlaması
beyazın sihaya üstün olmadığı günler: sıfat tamlaması

B) 
1d 2f 3a 4e 5c 6b

C)
1, 3, 5

1.DÖNEM 1.2.3.4. TEMA KARMA TÜRKÇE TESTİ CEVAPLARI

TÜRKÇE  1.DÖNEM (1.2.3.4.TEMA) TÜRKÇE KARMA FASİKÜL CEVAPLARI

1. B    
2.D
3.B
4.C
5.B
6.C
7.A
8.B
9.C
10.C
11.A
12.C
13.C
14.B
15.C
16.A
17.C
18.B
19.C
20.B
21.C    
22.B
23.A

24.A
25.B
26.D
27.B
28.C
29.C
30.C
31.C
32.D
33.B
34.C
35.A
36.D
37.C
38.B
39.D
40.B
41.B
42.A
43.B
44.D
45.C
46.D
47.D

9.ETKİNLİK 
A) 1 f  2 c 3 g 4 d 5 a 6 b 7 e

B)Şahıs Zamirleri: 2,6,8,10       İşaret Zamirleri:  1,5,6,8
Belgisiz Zamir: 4,7,10  Soru Zamirleri: 2,3,7,9




