HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

SÖZEL BÖLÜM

6.

SINIF

Ad

: ………………………………………………

Soyad : ………………………………………………
Sınıf

: ………………………………………………

No

: ………………………………………………

 Bu kitapçıkta sözel bölüme ait sorular bulunmaktadır.
• Türkçe
: 20 soru
• Sosyal Bilgiler
: 10 soru
• Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
: 10 soru
• İngilizce
: 10 soru

AÇIKLAMA
1. Bu kitapçıkta sözel bölüm testi bulunmaktadır.
2. Bu test için verilen cevaplama süresi 75 dakikadır.
3. Bu kitapçıktaki testlerde yer alan her sorunun yalnızca bir doğru cevabı vardır.
4. Bu test doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının üçte biri düşülecek ve kalan
sayı net sayınız olacaktır.
5. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz.

TÜRKÇE
Bu testte 20 soru vardır. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz.

1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre yanıtlayınız.
Karagöz ile Hacivat’ın gerçekte yaşayıp yaşamadıkları belli değildir. Aslında Karagöz ile Hacivat bir
efsanedir. Ne vakit, nasıl ortaya çıktıkları hakkında kesin bilgiler ve belgeler yoktur. Efsaneye göre
1
Karagöz ve Hacivat Bursa’da Ulucami’nin yapımı esnasında çalışan iki işçidir. Karagöz, demirci
ustası, Hacivat ise duvar ustasıdır. İnşaatın yavaş ilerlemesinden sorumlu tutuldukları için idam
2
edilmişlerdir. Karagöz ve Hacivat; taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir
3
perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz ve Hacivat’ın oynatıcısına “hayalbaz” denir. Yardımcısı “çırak”tır. Oyunda konuşmaların değişmesi baş hareketleriyle yapılır. Hacivat’ın asıl adının “Hacı
İvaz” olduğu söylenir. Hacivat karakteri, düzeni temsil eder. Nabza göre şerbet verir. Kişisel çıkarlarını her zaman ön planda tutar. Az buçuk okumuşluğundan dolayı yabancı sözcüklerle konuşmayı
4
sever. Karagöz ise hiç şüphesiz oyunun başrol oyuncusudur. Halk adamıdır. Hacivat’ın kullandığı
yabancı kelimeleri anlamaz ya da onlara yanlış anlamlar yükler. Dobra, zaman zaman patavatsız
yapısından dolayı zor durumda kalırsa da bir yolunu bulup işin içinden sıyrılır.
1.

3.

Bu metinden Karagöz ve Hacivat oyunuyla ilgili,
1. Karşılıklı konuşmaya ve taklide dayanan
bir oyundur.

A) Hacivat düzenli, çıkarcı, okumuş; Karagöz patavatsız, halk adamı, zor anlayan
bir karakterdir.

2. Sadece Bursa’da oynanmaktadır.
3. İki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur.

B) Hacivat patavatsız, halk adamı, zor anlayan; Karagöz düzenli, çıkarcı, okumuş bir
karakterdir.

4. Günümüzde tamamen unutulup yok olmuştur.

C) Hacivat düzenli, patavatsız, çıkarcı; Karagöz okumuş, halk adamı, zor anlayan
bir karakterdir.

yargılarından hangileri söylenebilir?

B) 1 ve 3.

C) 2 ve 3.

D) 3 ve 4.

D) Hacivat okumuş, halk adamı, zor anlayan; Karagöz düzenli, patavatsız, halk
adamı bir karakterdir.

Metinde numaralanmış kelimelerle ilgili,
I. 1 numaralı kelimenin eş anlamlısı “zaman”dır.
II. 2 numaralı kelimenin zıt anlamı “hafif”tir.
III. 3 numaralı kelime, sesteş değildir.
IV. 4 numaralı kelime, mecaz anlamda kullanılmıştır.

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

2.

A) 1 ve 2.

ifadelerinden hangileri yanlıştır?

A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) II ve IV.

6. Sınıf

Karagöz ve Hacivat’ın karakter özellikleri
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak
verilmiştir?

3

4.

Metne göre Karagöz ve Hacivat oyununu
oynatan kişiye ne denir?
A) Hayalbaz

B) Çırak

C) Demirci

D) Usta
Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

5.

7.

1. (Kulak) → Dedemin kulağı ağır
işittiğinden  bağırarak
konuşur.
2. (Burun) → Onun her işe burnunu
sokmasından kimse hoşlanmaz.
3. (Ağız) → Daha bu yaşta ağzında üç
çürük diş var.
4. (Göz)

2. Şubat
3. Mart
4. Nisan
Yukarıda yıl içindeki bazı aylar numaralanmıştır.
Bu ayları alfabetik olarak sıralamak istediğimizde doğru sıralama nasıl olur?

→ Göz rengi güneşe çıkınca
yeşil oluyor.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yay ayraç içindeki kelime gerçek anlamıyla
kullanılmamıştır?

6.

B) 2.

1. doğru –

C) 3.

yanlış

2.

gece

– gündüz

3.

yalan

–

hata

4.

kalın

–

ince

8.

Yukarıda hangi numara ile gösterilen kelimelerin arasındaki anlam ilişkisi diğerlerine göre
farklıdır?

A) 1.
6. Sınıf

B) 2.

C) 3.

A) 1 - 2 - 3 - 4

B) 2 - 3 - 4 - 1

C) 4 - 3 - 2 - 1

D) 3 - 4 - 1 - 2

D) 4.

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

A) 1.

1. Ocak

Aşağıdaki deyimlerden hangisi “bağırıp
çağırmakla baskı kurarak korkutmaya çalışan insanlara aldırmayıp bildiğini yapmak”
anlamındadır?
A) Eli ayağına dolaşmak
B) Yan gelip yatmak
C) Gürültüye pabuç bırakmamak
D) Omuz silkmek

D) 4.
4

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

9.

10. 1. Çaylarımızı bitirirsek birazdan kalkarız.

1. Güneş, tüm ışıklarını toplayarak kabuğuna çekildi. (Gerçekçi Anlatım)

2. Havalar biraz daha ısınırsa ben de denize gireceğim.

2. Serçe, kafese girmek için nazlanıyordu.
(Hayalî Anlatım)

3. Doğaya saygı duyarsak dünya daha yaşanası bir yer olacaktır.

3. Sürahideki suyu bardağa doldurdu.
(Gerçekçi Anlatım)

4. Biraz kilo vermek için her sabah yürüyüş
yapıyor.

4. Çiçekler, sevinç çığlıklarıyla baharı kutladı. (Hayalî Anlatım)

Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul-sonuç ilişkisi yoktur?

Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisindeki “gerçekçi anlatım” ve “hayalî anlatım” eşleştirmeleri yanlıştır?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

D) 4.

11.
Öznel
Sitelerinin bahçesine kocaman bir havuz yaptırmışlar.

2

Matematik sınavından zayıf not almış.

✓

3

Bu, şimdiye kadar izlediğim en güzel Türk filmiydi.

✓

4

Maydanoz ve portakalda C vitamini varmış.
İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

1

Nesnel
✓

✓

Tablodaki kaç numaralı cümlenin anlam özelliği yanlış işaretlenmiştir?

A) 1.

6. Sınıf

B) 2.

C) 3.

5

D) 4.

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

12.

14 ve 15. soruları aşağıdaki metne
göre yanıtlayınız.

Bilgisayarını tamir
ettirmek için götürmüş.

Anlamlar

Yağmur yağmazsa pikniğe
gidecekmişiz.

Neden
Sonuç
Koşul
Sonuç
Amaç
Sonuç
Koşul
Sonuç

Kaplumbağanın biri,
Doğuştan biraz serseri.

Bakarsan bağ,
bakmazsan dağ olur.

Bıkmış yaşadığı delikten

Düzenli beslenirsen
sağlıklı olursun.

1

2

3

4

Başka dünyalar görmek istemiş.
Yabancı ülkelere can atan çoktur,

Cümleler

Hele topallar arasında

Grafikte, cümleler ve anlamları eşleştirilmiştir.

Yurdunu seven pek yoktur.
Bizim kaplumbağa iki ördeğe

Buna göre kaç numaralı cümlenin eşleştirilmesi yanlış olmuştur?

A) 1.

B) 2.

C) 3.

Dünyaya açılmak istediğini söyleyince

D) 4.

– Sen bize bırak, demiş ördekler.
Bizim yolumuz, şu gördüğün gökler,
Hiç üzme kendini...
----

13.

İlim, ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsen
Ya nice okumaktır
Yunus EMRE
Yukarıdaki şiirin ifade ettiği anlam özelliği
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tavsiye

B) Pişmanlık

C) Sitem

D) Korku

6. Sınıf

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

14. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Fabl

B) Masal

C) Hikâye

D) Haber yazısı

15. Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi
söylenebilir?
A) Gerçekçi bir anlatımı vardır.
B) İnsanlara bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.
C) Hayvanlara insan özellikleri verilmiştir.
D) Tartışmacı bir havası vardır.

6

Diğer sayfaya geçiniz.

TÜRKÇE

19. Sevgi, hiç tanımadığı bir ortamda buldu kendini ( ) Mavi Gökyüzü Oteli ( ) ne hoşgeldiniz
( ) ( ) diyordu bayan görevli.

16. Odaya girdiğimizde çok şaşırdık. Adamın
suratı âdeta mahkeme duvarı gibiydi. Gözlüğünü burnunun ucuna doğru eğdi.

Yukarıdaki metinde yay ayraçlara sırasıyla
hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

“Buyrun, ne istemiştiniz?” dedi.
Yukarıdaki metinde “adamın suratı” neye
benzetilmiştir?

A) (,) (-) (!) (.)

A) Gözlüğe

B) (–) (‘) (–) (?)

B) Mahkeme duvarına

C) (;) (,) (.) (;)

C) Masaya

D) (“) (’) (.) (”)

D) Kapıya

17. “Yapım ekleri; isim, fiil kök veya gövdelerine
eklenerek yeni sözcükler türetebilir.”

20. Aslı, Berk, Cem, Defne, Ebru ve Furkan
isimli altı arkadaş birbirlerine sınav tarihlerini
bildirmek için telefon etmiştir. Her kişi yalnız
bir kişiyi arayarak haber zinciri oluşturacaktır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi farklı bir kökten türetilmiştir?

A) Masaların üzerinde silgi kalıntıları bırakmayın.

•• 

B) Çok akıllı bir çocuk olduğu gözlerinden
belli.

İlk telefon eden Furkan’dır ve Furkan,
Cem ve Ebru’yu aramamıştır.

•• 

C) İşçiler, bugün itibarıyla iş bırakma eylemi
başlattı.

Dördüncü telefon eden Berk’tir ve Berk,
Cem ve Defne’yi aramamıştır.

•• 

Son aranan kişi Aslı’dır.

Bu bilgilere göre Furkan’ın haber verdiği kişi
kimdir?

18. Karadeniz’in Doğusu’nda Trabzon ilinin
1
2
3
4
köylerinde çay üretimi çok yoğun bir şekilde
yapılmaktadır.
Yukarıdaki cümlede numaralanmış kelimelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?

A) 1.
6. Sınıf

B) 2.

C) 3.

A) Aslı

B) Defne

C) Berk

D) Ebru

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

D) Terli terli su içersen hasta olursun.

TÜRKÇE TESTİ BİTTİ.
SOSYAL BİLGİLER TESTİNE GEÇİNİZ.

D) 4.
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Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

1.

3.

Yandaki paraşütçü rollerin
özellikleriyle ilgili doğru bilginin yazdığı alana iniş yapacaktır.

Sevgili çocuklar, ülkemiz çok
fazla kültürel çeşitliliğe sahip
zengin bir ülkedir. Bölgeden
bölgeye değişen kültürel özelliklerimiz olduğu gibi tüm ülkeÖğretmen
mizde değişmeyen kültürel
değerlerimiz de vardır.

Buna göre paraşütçü aşağıdaki alanlardan hangisine iniş yapmalıdır?

Yukarıda öğretmenin verdiği bilgilerden
hangisi çıkarılamaz?

A) Tüm roller doğuştan vardır.
B) Rollerin sayısı hep aynı kalır.

A) El öpmek bütün bölgelerimizde yapılan
kültürel bir değerimizdir.

C) Aynı anda birden çok role sahip olunabilir.
D) Rollerin kaynağı devlettir.

B) Kolbastı, Akdeniz Bölgesi’ne ait bir oyundur.
C) Karadeniz Bölgesi’nde horon oynanmaktadır.
D) Zeybek, Ege Bölgesi’ne özgü bir halk
oyunudur.

4.
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı kesimleri ile
iç kesimleri arasında yapılan tarımsal
faaliyetler farklılık göstermektedir.

2.

Bu durumun sebebi aşağıdakilerden
hangisi olabilir?

★ İklim
■ Yer altı kaynakları

A) Kıyı kesimlerde tarım yapmaya uygun
yerlerin olmaması

▲ Tarım
Yukarıda verilenlerden hangileri dünya
nüfusunun dağılışında etkili olan beşerî
faktörlerdendir?
A) ★ - ■

B) ● - ▲

C) ★ - ▲

D) ■ - ●

6. Sınıf

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

● Sanayi
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B) İç kesimlerin tarım yapmaya daha fazla
uygun olmaması
C) Kıyı kesimlerdeki nüfusun fazla olmaması
D) Kıyı kesim ile iç kesim arasındaki iklimin
farklı olması

Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

5.

Bilimsel araştırma yaparken ilk yapmamız
gereken ----

7.

Yukarıdaki boşluğa hangisi gelirse anlamlı bir bütün olur?
A) Araştırma konusunu belirlemek

Bilinçli bir tüketici olmak, haklarımızı
bilmekten geçer. Yalnızca, haklarımızı
bilmek yetmez aynı zamanda kullanmamız da gerekmektedir. Haklarımızı bilen
ve kullanan bir vatandaş olmalıyız.

B) Kaynakçayı yazmak
C) Nerede araştırma yapacağımızı planlamak
D) İnternetten araştırma yapmak

Öğretmenin verdiği bilgiden yola çıkarak
aşağıdaki öğrencilerden hangisinin söylediğine ulaşılamaz?
A)
Haklarımızı bilmemiz
önemlidir.
B)
Haklarımızı bilmek kadar,
haklarımızı kullanmakta
önemlidir.
C)

D)

6.

★. Satın aldığımız her şeyi şartlar uygunsa
değiştirebiliriz.

Bilinçli bir tüketici olmak
haklarımızı bilmekten
geçer.

Haklarımızı kullanabilmek
için gerekirse kavga edebiliriz.

■. Fişini aldığımız bir ürünü değiştirebiliriz.

▲. Fiş yada fatura alırsak iyi olur ama almasak da değişen bir şey olmaz.
Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?
A) ▲

B) ■ - ●

C) ● - ▲

D) ★

6. Sınıf

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

●. Satın aldığımız bir ürünün süresi önemli
değil, istediğimiz zaman değiştirebiliriz.

9

Diğer sayfaya geçiniz.

SOSYAL BİLGİLER

8.

10. Ülkemizde 1945 yılında çok partili siyasi
hayata geçilmiştir. 1946 yılında ise ilk defa
seçimlere birden çok siyasi parti katılmıştır.

3
4

Buna göre,

2

1

1. Ülkemizde millî egemenlik anlayışı güçlenmiştir.
2. Yönetimde ayrıcalıklı bir sınıf oluşmuştur.

Yukarıdaki Türkiye haritasında verilen
yerlerden hangisinde nüfusun az olması
diğerlerinden daha farklı bir sebebe bağlıdır?

yargılarından hangilerine ulaşılamaz?

A) 1.

A) Yalnız 1.

B) Yalnız 2.

C) 2 ve 3.

D) 1, 2 ve 3.

C) 3.

D) 4.

9.     •

Tarım, ülkemiz için daima önemli bir sektör olmuştur.

•• 

Ülkemiz bor madeni bakımından oldukça
zengindir.

•• 

Ülkemizdeki sanayi kuruluşları bölgelerimize eşit olarak dağılmıştır.

•• 

Tarım sektöründe en önemli bölgemiz
Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

•• 

Yaz turizmi en çok Akdeniz Bölgesi’nde
gelişmiştir.

Yukarıda verilen bilgilerden kaç tanesi
doğrudur?
A) 4

6. Sınıf

B) 3

C) 2

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

B) 2.

3. Yönetimde   monarşi rejimi benimsenmiştir.

D) 1
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SOSYAL BİLGİLER TESTİ BİTTİ.
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
TESTİNE GEÇİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

1.

4.

(1) Hz. Muhammed’in (s.a.v.) soyu kızı Hz.
Fatıma’dan devam etmiştir. (2) Hz. Fatıma,
Hz. Ali ile evlenmiştir. (3) Bu evlilikten doğan
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin bu soyun devam
etmesini sağlamıştır. (4) Hz. Muhammed’in
(s.a.v.) soyunun kesilmeyeceği İhlâs suresinde bildirilmiştir.

Mimari alanında görülen etki aşağıdaki
eserlerden hangisinde bulunmaz?

Yukarıda numaralandırılmış bilgilerden
hangisi yanlıştır?
A) 1.

B) 2.

C) 3.

A) Hamam

B) Medrese

C) Yalı

D) Cami

D) 4.

5.

2.

Dinin çevremizdeki birçok şey üzerinde etkisi vardır. Bu etkiler musikiden, mimariye,
edebiyattan örf ve âdetlere kadar her alanda
görülebilir.

“Bir baba çocuğuna iyi bir terbiyeden daha
güzel bir miras bırakmaz.”
Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?

“Biriniz oruç tutarken kendisine sataşılırsa
‘Ben oruçluyum’ desin.”

A) Çocukların ahlaklı yetiştirilmesinin önemi

Bu hadis ile aşağıdaki hadislerden hangisi aynı mesajı vermektedir?

B) Çocukların her istediklerinin yapılması
gerektiği

A) “Oruç sabrın yarısıdır.”
B) “Oruç tutun sıhhat bulun.”

C) Çocuklara muhakkak miras bırakılmasının gerektiği

C) “Oruç tut; çünkü oruç gibi bir ibadet yoktur.”

D) Çocukların hayatta başarılı olmalarının
sağlanması

3.

“… Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin
ki, Allah, yapmakta olduklarınızı hakkıyla
görendir.”
(Bakara suresi, 233. ayet)
Bu ayette Yüce Allah’ın aşağıdaki sıfatlarından hangisine vurgu yapılmıştır?
A) Semi

B) Basar

C) Tekvin

D) Kudret

6. Sınıf

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

D) “Cennette ‘Reyyan’ isminde bir kapı vardır. Buradan sadece oruçlular girer.”

6.     •

“Biriniz oruç tutarken kendisine sataşılırsa ‘Ben oruçluyum’ desin.”

•• 

“(Oruçlu olan) Bir kimse yalan ve yalancılıkla iş yapmayı terk etmezse onun yemeyi, içmeyi bırakıp aç durmasına Yüce
Allah’ın ihtiyacı yoktur.”

Bu hadislerde oruç ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır?
A) Allah rızası kazandırması
B) İnsana iç huzuru vermesi
C) İnsana sağlık kazandırması
D) Davranışları iyiye yönlendirmesi
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Diğer sayfaya geçiniz.

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

7.

9.

Cami musikisinde dinî birtakım sözlerin bestelenerek okunması söz konusudur. Bayramlarda okunan “Teşrik Tekbiri” de bunlardan biridir. Mustafa Itrî, bu tekbiri Segâh
makamında besteleyerek cami musikisine
katmıştır.

Bu bölümlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Şadırvan: Abdest alınan yer.
B) Minare: Ezan okunan yer.

Bu metinde cami musikinin hangi dalına
değinilmiştir?
A) Ezan

B) Selâ

C) Tekbir

D) Tevhid

Mimari yapılarımızdan caminin çeşitli bölümleri vardır.

C) Mihrap: İmamın namaz kıldırdığı yer.
D) Minber: Sesin cami içinde yayılmasını
sağlayan yer.

10. İnsanlarla düzgün bir iletişim kurmak için yapılması gerekenler vardır.
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri
değildir?
A) İletişim kurarken güler yüz gösterilmesi
B) Konuşurken kabalıktan kaçınılması

Örf ve âdetlerimiz üzerinde dinin etkisi çok
büyüktür. Din, kendisine uymayan örf ve
âdetleri değiştirmiş, uygun olan örf ve âdetleri ise aynen bırakmıştır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi dine
uygun olmayan örf ve âdetler arasında
yer alır?
A) Kandil gecelerinde mevlit okumak
B) İnsanlar arasında kan davası gütmek
C) Vefat eden ataların kabrini ziyaret etmek

C) Karşılaşıldığında selam verilmesi
D) Kendini beğenmişlik yapılması

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

8.

TESTİ BİTTİ.

D) Bayramlarda büyüklerin ellerinden öpmek

6. Sınıf

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
YABANCI DİL TESTİNE GEÇİNİZ.

12

Diğer sayfaya geçiniz.

İNGİLİZCE

1.

‘People are decorating their pine tree for Christmas. ’
Which picture shows the preparation?
B)

A)

2.

C)

When is the Republic Day?

5. Ashley : - - - - ?
Carol : Well, we decorate the class and
read a poem.

B)

A)

29
OCTOBER

D)

19
MAY

A) Why do you celebrate New Year
B) How do you celebrate the festival
C) When do you celebrate Christmas

C)

D) Where do you celebrate Halloween

D)

16
OCTOBER

23
APRİL
6.

3-8. Choose the best option to fill in
the blanks

4.

Yes, I do. I feel happy at
festivals.

In most countries people cook special
food for their guests at - - - - .
A) festivals

B) weekdays

C) libraries

D) working times

People always celebrate Labour Day on
the - - - -.
A) 1st May

B) 19th May

C) 23rd April

D) 29th October

6. Sınıf

- - - -  ?
İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

3.

Do you like celebrating
festivals?

I usually prepare traditional
food and eat them.
A) What do you cook at festival
B) When do you celebrate them
C) Where do you watch festivals
D) Do you often watch parades?

13

Diğer sayfaya geçiniz.

İNGİLİZCE

10. Answer the question according to the
speech.

7. Frank : When is the Thanksgiving Day this
year?
Nancy : - - - - .

Hello, I’m Disha. I live in India.
I like celebrating festivals. My
favourite festival is Holi.  We
make big fires to destroy bad
feelings and wear our old
clothes.

A) It is on the second of July
B) It is at my cousin’s home
C) I think they are interesting
D) We need candles for the cake

What do they do to celebrate Holi
Festival?
A) They make big fires.
B) They wear new clothes.
C) They cook traditional food.
D) They usually have bad feelings.
8. Mary : Would you like to watch the firework
with me?
Betsy : - - - - . I think it is too loud.
A) For sure
B) Great idea
C) Sorry, I can’t
D) It sounds good

Choose the best option to fill in the blank
in the list.
Sea Animals
Whales
Dolphins
Sharks
---A) Horses

B) Giraffes

C) Octopuses

D) Elephants

6. Sınıf

İşl eyen Ze ka Ya y ınl a rı

9.
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TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

Diğer sayfaya geçiniz.

HAZIR BULUNUŞLUK SINAVI

SAYISAL BÖLÜM

6.

SINIF

Ad

: ………………………………………………

Soyad : ………………………………………………
Sınıf

: ………………………………………………

No

: ………………………………………………

 Bu kitapçıkta sayısal bölüme ait sorular bulunmaktadır.
• Matematik

: 20 soru

• Fen Bilimleri

: 20 soru

