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KRALIN YOLU

Bir zamanlar bir kral sarayının yolu üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, kendisi de gelip geçenin tepkisini 
görmek için gizlice izlemeye başlamış. 

Sabahtan öğleye kadar ülkenin ileri gelenleri, zengin tüccarları, saray görevlileri ve pek çok kişi geçti o 
yoldan. Hepsi kayanın etrafından dolaşarak yollarına devam etti, pek çoğu da söylendi; kralı, halkından 
bunca vergiyi almasına rağmen yolları bile temiz tutamamakla eleştirdi. Sonunda saraya meyve ve seb-
ze getiren bir köylü geldi. Yolun üzerindeki kayayı görünce sırtındaki küfeyi yere indirdi ve koca kayayı 
itmeye başladı. Epey bir çabadan sonra kan ter içinde kayayı yolun kenarına itmeyi başardı. Tam küfesini 
yeniden sırtına takmak üzereyken kayayı kaldırdığı yerde bir kese olduğunu fark etti. Keseyi aldı ve açtı. 
Ağzına kadar altın dolu olan kesinin içinde bir de not vardı: “Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir” 
yazan bu not, krala aitti.

Köylü, bugün dahi pek çoğumuzun farkında olmadığı bir ders vermişti. “Her engel, yaşam koşullarınızı 
daha iyileştirecek bir fırsattır.”

(İlk dört soruyu yukarıdaki paragrafa göre cevaplayınız.)

1. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz ve metinde yer alan olayların sırasına göre numaralandırınız.

( ) O sırada oradan geçen köylü kayayı yolun kenarına itmiş.

( ) Kral yolun ortasına bir kaya koydurmuş ve gizlice izlemeye başlamış.

( ) Kayanın altından bir kese altın ve içinden not çıkmış.

( ) Yoldan geçen herkes kayanın yanından geçip gitmiş.

2. Kralın yola kayayı koydurmasındaki amacı nedir?

3. Yoldan geçenlerden biri de siz olsaydınız ne yapardınız? Sebebini yazınız.
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4. Bu metnin ana fikri nedir?

5. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün;

Bir de bakmış pençesinde fare,

Aslan, aslan yürekliymiş o gün,

Kıymamış canına, bırakmış fareyi yere.

Boşuna gitmemiş bu iyiliği.

Kimin aklına gelir,

Farenin aslana iyilik edeceği?

Etmiş işte, hem de canını kurtarmış.

Günün birinde aslan

Biraz çıkayım derken ormandan,

Düşmüş bir tuzağa,

Ağlar içinde kalmış;

Kükremiş durmuş boşuna;

Bereket fare usta yetişmiş imdada;

Bu iş kükremekle değil,

Kemirmekle olur demiş.

Bu metnin ana fikrini ifade eden atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eski düşman dost olmaz.

B) İyilik eden iyilik bulur.

C) Bugünün işini yarına bırakma.

D) Bir koltuğa iki karpuz sığmaz.

6. Einstein (Aynştayn)’ın yaşamında dönüm noktası olan olaylardan biri, daha beş yaşındayken babasının 
ona bir pusula armağan etmesiydi. Einstein, bu basit aygıttan çok etkilenmişti. Babası onun doğaya olan 
ilgisini desteklerken annesi de özellikle müziğe olan ilgisini destekledi. Amcasının ona verdiği bir buhar 
makinesi de onu aynı ölçüde etkilemişti.

Yukarıdaki parçada, hikayenin unsurlarından hangisi yoktur?

A) Kişiler     B) Yer

C) Zaman     D) Olay
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7. İnsanın en ilginç özelliklerinden biri merak duygusudur. Merak, soru sormayı, araştırma yapmayı sağlar. 
Bir şeyi merak ettikten sonra, çoğunlukla o konuda gözlem yapmaya başlarız. Gözlemlerimiz yeterince 
biriktikten sonra araştırmalarımızı daha da ilerletebiliriz. Bilim insanları, araştırmalarına gözlem yaparak 
başlarlar. Elbette gözlem yapmak yalnızca bilim insanlarının yaptığı bir iş değildir. Düşünen, merak eden, 
sorgulayan her insan gözlem yapabilir. Gözlemleri saklamak için iki temel malzeme gerekir: gözlem defteri 
ve kalem. Aklınıza gelen, merak ettiğiniz her şeyi, her yerde inceleyip gözlemleyebilirsiniz. Çöp teneke-
sini karıştıran kedileri, gökyüzündeki yıldızları, deniz kıyısındaki kabukları, balıkları, ağaçları, evinizdeki 
böcekleri, sokaktan geçen arabaları...

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Merak duygusunun bize nasıl bir faydası vardır?

B) Bilim insanları araştırmalarına ne yaparak başlar?

C) Gözlemlerimizi yapmamız için ayrılmış özel alanlar var mıdır?

D) Deniz kabuklarını ve balıkları hangi bilim dalı inceler?

8. Çoğul eki (-ler,-lar) isimlere gelerek:

-Birden fazla varlığı ifade etmek için kullanılır

-Abartma anlamında kullanılır.

-Saygı anlamında kullanılır

-Aile ismi bildirir, isme ‘gil’ anlamı katar.

Çoğul eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıda verilen anlamların dışında bir anlama gelecek 
şekilde kullanılmıştır?

A) Sabah olup da yıldızlar gökten silinince meydan yine kalabalıklaştı.

B) Müdür Beyler de gelince toplantıya başlarız.

C) Bu millet daha nice Mimar Sinanlar yetiştirecektir.

D) Kardeşimi dünyalar kadar seviyorum.

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hal eki almış bir kelime kullanılmıştır?

A) Genç adam çok yorgun gözüküyordu.

B) Su insan için hayati bir maddedir.

C) Boş hayaller mutsuzluk getirir.

D) Masadan düşen saat paramparça oldu.
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10. Aşağıdakilerin hangisinde soru anlamı bir zamir-
le sağlan mamıştır?

A) Hanginiz bu soruyu çözecek?

B) Niçin bunları bana veriyorsun?

C) Bu saate kadar nerede kaldın?

D) Bunları sana kim anlattı?

11. 1. Bu, çok şımarık bir çocuk.

2. Herkes bu kadar anlayışlı olamaz.

3. Uzun zamandır onu buralarda görmüyorum.

4. Biz de bu yemeğe katılacak mıyız?

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde altı çizili söz-
cüklerin her ikisi de aynı tür zamirdir?

A) 1 ve 2   B) 2 ve 3

C) 1 ve 4   D) 3 ve 4

12. Dünyanın dışına atılmış bir adımdın sen

Ömrümüzse karşılıksız sorulardı, hepsi bu

Şu, hani avuçlarımdan dökülen 

Kum taneleri var ya, işte onlardayım

Yukarıdaki şiirin kaçıncı dizesinde belirtili isim 
tamlaması vardır?

A) 1. B) 2.

C) 3. D) 4.

13. En az iki ismin ekler yardımıyla anlam bağı kurarak 
birbirini tanımladığı sözcük grubuna “isim tamlama-
sı” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir-
den çok isim tamlaması vardır?

A) Arabanın kar lastiği patlayınca yolda kaldık.

B) Çalışma masasının tozunu misafirler gelmeden 
alır mısın?

C) Çocuğun masum yüzü, gün boyu gözlerimin 
önünden gitmedi.

D) Bu karne bize yolun sonuna geldiğimizi gösterdi

14. “Dünya” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde 
özel isim olarak kullanılmamıştır?

A) Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü 365 günde 
tamamlar.

B) Dünya başıma yıkıldı söylediklerini duyunca.

C) Ay, Dünya’nın uydusudur.

D) Dünya, gezegenler arasında üçüncü büyük ge-
zegendir.

15. Doğadaki canlı cansız tüm varlık ve kavramları kar-
şılayan sözcüklere “isim” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ge-
çen altı çizili sözcük isim değildir?

A) Gelen misafirlerle güzel bir Ürgüp gezisi yapmış-
lar.

B) Cebinde kuru yemişle yola çıkmaya bayılır.

C) Evine olan özlemi biraz daha arttı.

D) Çoban, dikkatle gözetlediği sürüyü köye götürdü.

16. “Asu çok acıktığı için bir oturuşta dört tabak yemek 
yedi.”

Bu cümledeki söz sanatının benzeri aşağıdaki 
cümlelerin hangisinde vardır?

A) Son yağan yağmur çiftçinin yüzünü güldürdü.

B) Parfümün kokusu evin içini sarmıştı.

C) Konserde oluşan kalabalıkta iğne atsan yere düş-
mezdi.

D) Köpeğin neşesi gözlerinden okunuyordu.

17. Küçük kedi gece boyu ağladı.

Renkli uçurtmam gökyüzünde süzülüyor.

Soğuk havaları hiç sevmiyorum.

Sınav sorularının hepsini yaptı.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz-
cük sıfat değildir ?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4



5

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

6.SINIFLAR / TÜRKÇE DERSİ 2.DÖNEM 1. YAZILI ÇALIŞMA 
SORULARI

18. Hiçbir şey ailenin yerini tutumaz.

Yaşlı adam tezgahını her zamanki yerine kurdu.

Sanatçı eserini oluştururken gözlerden ırak olmak 
istiyor.

Günlük yazmak en yakın arkadaşımla dertleşmek 
gibi benim için.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisinde altı çizili 
sözcük yapıca diğerlerinden farklıdır ?

A) 1 B) 2

C) 3 D) 4

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel bir dü-
şünceye yer verilmiştir?

A) Yaşlılık insanı olgunlaştırır.

B) İzmir kitap fuarı bu ay açılacak.

C) Kitap, Anadolu’da fakir bir köyü anlatıyor.

D) Fabrika personel alım ilanı yayınladı.

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim birden 
fazla sıfat tarafından nitelenmiştir?

A) Bu şehirde tertemiz sokaklar, yemyeşil bahçeler, 
upuzun caddeler gördüm.

B) Soğuk kanlı, asık suratlı bir adamla çalışıyordu.

C) Çok kötü olaylar yaşadık bu yıl.

D) Dünkü toplantıyı hiç ses çıkarmadan öylece din-
ledi.


