01 TR

6. SINIF
1. TEMA-1

Adý Soyadý:
1.

..................................................

Dün akþam altmýþ
sayfaya yakýn kitap
okumuþsun.

Sýnýf / No:
4.

Çocukluðumun
tamamý bu þirin
kasabada geçti.

Puan:

..........

Kadýköy-Üsküdar otobüsleri üzerinde bazý cümleler
yazmaktadýr. Ayça, bu cümleler içinde amaç sonuç
iliþkisi bulunan otobüse binmek istemektedir.
Buna göre Kadýköy’den Üsküdar’a gitmek isteyen
Ayça aþaðýdakilerden hangisine binmelidir?

Rafet

Salim

....................

A)

Kamil

B)

Murat

Güneþ yeniden doðsun diye
Çaldým kýlýcýma karanlýklara
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Bir oturuþta iki kilo
portakalý mideye indirdi.

Onunla en son bir
arkadaþýn evinde
görüþmüþtüm.

C)

Zaman kaskatý gerilmiþ ufka
Donmuþ ayýn gömüleceði

Yukarýda konuþan kiþilerden hangisi söyledikleri-

2.

B) Rafet

C) Kamil

D) Murat

Aþaðýdaki hangi cümleyi söyleyen biri yapacaðý
eylemin gerçekleþmesini þarta baðlamýþtýr?
A) Yüzünüzü güneþe çevirirseniz gölgeleri göremezsiniz.

B) Ýnsanlarýn deðeri beraber olduðu insanlardan anlaþýlýr.

C) Bazý yýkýlýþlar daha parlak kalkýnmalarýn destekleyicisidir.

3.

D)

Derinden derine bir rüzgâr sesi
Dolandý beynime çemberleþerek

5.

A) Yazýlý Eserler

B) Yazmanýn Önemi
C) Yazýnýn Ýcadý

Onun kadar sözünün eri bir kimse bulamazsýn.

D) Yazmanýn Okumadan Farký

6.
Bu cümledeki altý çizili sözün anlamýný sözlükte
arayan biri aþaðýdaki açýklamalardan hangisini
bulur?

Ýnsan, yazýyý bulduðundan beri duyup düþündüklerini,
gördüklerini ve baþýndan geçenleri yazýya geçirmiþtir.
Yazýlý her þey, baþka kimselerin de faydalanmasýna
açýktýr. Ondan, sadece o dönemin insanlarý deðil gelecek dönemlerde yaþayacak insanlar da faydalanacaktýr. Bugün, geçmiþ hakkýnda en saðlýklý bilgiyi o
dönemlerden kalmýþ yazýlý belgelerden öðreniriz.

Bu parçaya en uygun baþlýk aþaðýdakilerden hangisidir?

İZ
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D) Ýnsan deniz yolculuðuna çýkarken deniz tutmasýný da göze almalýdýr.

PESA - PERFORMANS SÜREÇ ANALÝZÝ

ne duygularýný katmýþtýr?
A) Salim

AZ

Biliyorum, bu yollardan birileri
Binip yörük atlarýna gitmiþler.

“Ýster karadan git ister denizden, ayný zamanda
varýrsýn.” cümlesinde altý çizili sözcüðün sesteþi
aþaðýdakilerin hangisinde kullanýlmýþtýr?

A) Verdiði sözü yerine getiren

A) Yeryüzündeki kara parçalarýnýn çoðu sonradan
oluþmuþtur.

B) Tutamayacaðý sözler veren

B) Kara giysileriyle etraftakilerin dikkatini çekmiþti.

C) Sözleriyle yaptýklarý tutarsýz olan

C) Direkteki gözcü, “Kara! Kara göründü!” diye baðýrdý.

D) Yakýþýksýz sözler söylemeyen

D) Altý ay karada yaþarsak altý ay denizlerde oluyoruz.

7.
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Millî Ýstihbarat Teþkilâtý (MÝT), Türkiye'nin Cumhurbaþkanlýðýna baðlý resmî istihbarat örgütüdür. 1965
yýlýnda Millî Emniyet Hizmeti yerine kurulan Türkiye'nin bölünmez bütünlüðüne, anayasal düzenine,
varlýðýna, baðýmsýzlýðýna, güvenliðine ve millî gücünü
meydana getiren bütün unsurlarýna karþý içten ve
dýþtan gelecek mevcut ve muhtemel tehditler hakkýnda bilgi toplamak, önlem almak ve gerekli durumlarda ilgili makamlarý uyarmakla görevli bir teþkilattýr.

9.

Bu metindeki altý çizili sözcüklerin cümleye kattýðý anlam aþaðýdakilerin hangisinde yanlýþ verilmiþtir?
A) Var olan, bulunan
B) Mevki, yer
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Gazeteci:
(I) …………………………
Öncelikle bir edebiyatsever. Vazgeçilmezleri arasýnda Metallica, Mozart dinlemek ve yürümek yer alýr.
Meraklý bir müzegezerdir. Bilimsel yayýnlar yapan bir
akademisyen olmanýn yaný sýra akademik odaðýndaki Japon yazarlarýn eserlerini çevirir.
Gazeteci:
(II) …………………………
Geçen sene Murakami'nin 40. yazarlýk meslek yýlý ve
70. yaþ günü için Tsukuba Üniversitesinde Murakami'nin çevirmen, çizer ve editörleri ile akademisyenlerin katýldýðý uluslararasý bir sempozyum düzenlendi.
Dünyanýn farklý yerlerinden bir sürü insan vardý. Murakami'nin bize sürpriz yaparak kapýdan içeri geleceðinden emindik. Servis yapan görevlilerle birbirimize
gülümsüyor sonra tekrar sohbete devam ediyorduk.
Bir saat kadar sonraydý. "Gelmeyecek galiba?" dedim
yanýmda oturan Kat Menschik'e, o da kulaðýma fýsýldadý: "Murakami doðum günü için Hawaii'de."
Yukarýdaki röportajda gazetecinin sorduðu sorularýn doðru veriliþi aþaðýdakilerden hangisidir?
A) (I) Murakami'yi kýsaca anlatsanýz mesela hobileri
arasýnda neler vardýr?

PESA - PERFORMANS SÜREÇ ANALÝZÝ

D) Devletin olan, devletle ilgili, özel karþýtý

8.

2. metin

Sagu, Ýslâmiyet öncesi Türklerde ölen bir
kiþinin ardýndan söylenen bir tür aðýt þiiridir.
Genelde ölen kiþinin
erdemlerini ve yiðitliklerini konu alýr. 7'li hece ölçüsü ile söylenir.
Edebi sanatlara yer
verilir. Dörtlük esasýna
dayanýr. Ölen kiþinin
kahramanlýklarýný, baþarýlarýný, erdemlerini;
kalanlarýn acýsýný ve
duyulan üzüntüyü dile
getirir. Sagu, nazým
þekliyle söylenir.

Ýslâmiyet'in kabulünden sonra özellikle Divan edebiyatýnda ölen
bir kimsenin yiðitliðini,
cömertliðini iyiliðini,
yaptýklarýný övmek ve
ölümünden duyulan
acýyý dile getirmek için
yazýlan þiir türüne
“mersiye” adý verilir.
Mersiyeler genellikle
mesnevi ve terkib-i
bent nazým biçimlerinde yazýlmýþtýr. Baki'nin
Kanuni Sultan Süleyman'ýn ölümü üstüne
yazdýðý Kanuni Mersiyesi, bu türün en güzel örneklerindendir.
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C) Yürekten, candan, samimi davranarak

1. metin

AZ
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Aþaðýdakilerden hangisi bu metinlerin ortak özelliklerinden biridir?
A) Dörtlüklerle yazýlýyor olmasý
B) Her dönem adlarýnýn ayný olduðu
C) Ayný konuyu ele almalarý

D) Sagu ve mersiye adlarýnýn ikisinin de Türkçe olmasý

10. Amaç-sonuç cümleleri; eylemin hangi hedefe, amaca
yönelik gerçekleþtirildiðini belirten cümlelerdir. Bir
cümlenin yüklemine "Hangi amaçla?" sorusu sorulduðunda anlamlý bir cevap alýnabiliyorsa cümlede
amaç-sonuç ilgisi vardýr.
Buna göre aþaðýdaki cümlelerin hangisinde
amaç-sonuç iliþkisi vardýr?

(II) Murakami nasýl bir kiþiliðe sahip bir yazardýr?
B) (I) Kimdir Ali Erdemir, biraz bahsetseniz bize?
(II) Murakami ile ilgili aklýnýza gelen bir aný var mý?
C) (I) Çevirmenlik dýþýnda çalýþmalarýnýz da var mý?
(II) Murakami ile en son ne zaman görüþtünüz?
D) (I) Akademisyenlik mi yoksa çevirmenlik mi?
(II) Murakami'yle ilgili unutamadýðýnýz bir anýnýz
var mý?

A) Misyon: Stratejiyi destekleyen organizasyonun
en önemli isteðidir.
B) Strateji: Amaçlara ulaþmak için eldeki güçlerin
veya kaynaklarýn daðýtým planýdýr.
C) Amaç: Kýsa dönemdeki hedefleri ifade eden
amaç, hedeflerin temel yapý taþýný oluþturur.
D) Taktik: Kýsa vadeli hedeflere ulaþmada kullanýlan
kararlar ve aksiyonlardýr.
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11. Cumhuriyetin ilânýndan sonra Kral Edward Ýstanbul'a gelmiþtir. Ýstanbul'a geldiði zaman yatýndan bir motora binerek
Dolmabahçe Sarayý'na yanaþýr. Atatürk de rýhtýmda onu beklemektedir. Deniz dalgalý olduðundan kralýn bindiði motor,
sürekli inip çýkmaktadýr. Ýmparator, rýhtýma çýkmak istediði bir sýrada eli yere deðerek tozlanýr. O sýrada Atatürk elini
uzatmýþ bulunduðundan kral da ona elini uzatmadan önce mendiline silmek ister. Ama Atatürk hemen devreye girer:
''Yurdumun topraðý temizdir, o elinizi kirletmez.'' diyerek kralý elinden tutup rýhtýma çýkarýr.
Yukarýdaki metnin hikâye unsurlarý seçeneklerin hangisinde doðru verilmiþtir?
Kiþiler: Atatürk ve Kral Edward
Yer:

B) Kiþiler: Kral Edward ve Atatürk
Yer:

Ýstanbul, Çýraðan

Dolmabahçe, Ýstanbul

Zaman: Cumhuriyetin ilânýndan önce

Zaman: Cumhuriyetin ilânýndan önce

Olay:

Olay::

Atatürk'ün Kral Edward'ý karþýlamasý

Yer:

D) Kiþiler:
Kiþiler: Atatürk ve Kral Edward
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C) Kiþiler: Atatürk ve Kral Edward

Kral Edward'ýn Türkiye ziyareti ve
Atatürk'ün onu karþýlamasý

AZ

A)

Yer:
Yer:

Dolmabahçe, Ýstanbul

Ýstanbul, Dolmabahçe

Zaman: Cumhuriyetin ilânýndan sonra

Zaman:
Zaman: Cumhuriyetin ilânýndan sonra

Olay:

Olay::

Kral Edward'ýn Atatürk'ü karþýlamasý

Kral Edward'ýn Türkiye ziyareti ve
Atatürk'ün onu karþýlamasý

12. Bir ortaokulda Türkçe öðretmeni olarak görev yapan Ülgen Haným, öðrencilerine "Cümlenin Anlam Ýliþkileri" ile ilgili
bir etkinlik yapmýþ ve bu konuyla ilgili örnek cümleleri numaralandýrýp aþaðýya yazmýþtýr:
I. Edebiyatla bir iliþki kuruyorsak onun olumsuz yanýný görmemiz gerekiyor.

II. Þu âlemde yüzlerindeki sýradanlýðý bozmaya çalýþarak düzenli bir hayat yaþýyor gibi görünenler daha güvenilmez
olur.
III. Kendimi süs havuzunda fotoðraf çektirmek için sýraya girmiþ biri gibi hissediyorum.
IV. Uykumu iyi aldýðým için doðru düþünüyor ve doðru kararlar verebiliyorum.
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Ardýndan Ülgen Haným; Burak, Tolunay, Umay ve Bilge adlý öðrencilerinden neden-sonuç, amaç-sonuç, karþýlaþtýrma ve koþul-sonuç cümlelerinin olduðu numaralanmýþ cümleleri seçmelerini istemiþtir.
•

Burak, neden-sonuç cümlesini seçmiþtir.

•

Tolunay, karþýlaþtýrma cümlesini seçmemiþtir.

•

Umay, amaç-sonuç cümlesini seçmiþtir.

•

Öðretmenin verdiði anlam iliþkisine göre her öðrenci birer örnek cümle seçmiþtir.

Öðretmenin yaptýðý etkinlikte tüm öðrenciler doðru seçim yaptýklarýnda aþaðýdaki seçeneklerin hangisine
ulaþýlýr?
I.

II.

III.

IV.

A) Burak

Bilge

Tolunay

Umay

B) Bilge

Tolunay

Umay

Burak

C) Umay

Tolunay

Burak

Bilge

D) Tolunay

Bilge

Umay

Burak
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13. Yoga, Hindistan'da ortaya çýkan fiziksel, zihinsel ve ruhsal bir uygulamadýr. Yoga sayesinde pozlar ve meditasyon
aracýlýðýyla zihin ve ruhta huzura ulaþmaya çalýþýlýr. Yoga uygulamasýnda bazý beden duruþlarý ve bu beden duruþlarýna verilen isimler vardýr.
Dizlerin bükülüp kollarýn kulaklarýn yanýndan yukarý kaldýrýlmasý ile yapýlan duruþtur. Bu duruþta sanki hayali bir sandalyeye oturma hissi vardýr.

Karga Duruþu:

Bileklerin ve kollarýn güçlenmesinde yoðun etkisi olan bu duruþta eller ayak görevi görür. Ellerin saðlamca yere köklenip aðýrlýk öne verilerek iki ayaðýn da yan yana yukarý kaldýrýlmasýyla olur.

Kartal Duruþu:

Dizlerin hafifçe bükülerek sol ayaðýn sað ayak üzerinde dengeyi bulmasýyla baþlayan bir duruþtur. Bu baþlangýçtan sonra kollar da duruþa dahil olur; sað dirsek, sol dirsek içine yerleþtirilerek yukarý doðru yükseltilir.

Sopa Duruþu::

Omuzlarýn ön el bileklerinin üzerine doðru getirilerek topuklardan geriye doðru uzanma ile yapýlan duruþtur. Bu duruþta bacak ve kol kaslarý aktif olurken omurga düz bir çizgi gibidir.

AZ

Sandalye Duruþu:
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Aþaðýdakilerden hangisi anlatýlan yoga duruþlarýndan biri deðildir?
A)

B)

D)
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C)

1
2
3

4
5
6

7

10

8
9

11
12

13
14
15

