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1.

UYGULAMA - 1

BÖLÜM

Verilen paragraf ve şiire göre soruları cevaplayalım.
1. Gözlerinden biri kehribar diğerinin de mavi renkli
oluşu ile bilinen Van kedisi ülkemize ait bir kedi
türüdür. Kuvvetli vücudu olan, orta boylu, genelde düz beyaz renkli bir kedidir. Suda yüzmeyi,
suyla oynamayı çok sever. Diğer adı da "Türklerin yüzen kedisi"dir. Hareketli, sevilmekten, oynamaktan hoşlanan; sahibine çok
sadık olan bu asil kediler ülkemizde Van Denizi Havzası'nda yaşar.
A Paragrafa göre Van kedisinin fiziksel özellikleri nelerdir?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

B Van kedisinin diğer adı nedir? Ona neden bu isim verilmiştir?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2.			
2.

Ve ben şimdi aydınlık sabahlar bekliyorum

			

Ümidi yelken gibi açarak bir gemiye

			

Sonsuz mesafelere doğru açılsam diye

			

Bir güzel gün, bir sükûn (sessizlik)

			

Bir bahar bekliyorum.
Yaşar Nabi NAYIR

A Yukarıdaki şiirde altı çizili sözcüklerin karşıt anlamlarını yazalım.
.....................................................................................................................................................................................................................

B Şiirde geçen sükûn sözcüğünün anlamını bulup cümle içerisinde kullanalım.
.....................................................................................................................................................................................................................

7

ARA DEĞERLENDİRME - 1
Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyelim.
1. Beş duyu organından herhangi biriyle algılanabilen sözcüklere somut, algılanamayan sözcüklere ise soyut denir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi soyut bir sözcüktür?
A) kalemlik
B) cetvel 		
C) huzur 			
D) çiçek

2. “Bu ay bol bol hayır yaptık.”
Yukarıdaki
cümlede
1
2 yer alan altı çizili sözcükler için hangisi söylenebilir?
A) 1. sözcüğün eş anlamlısı vardır.
B) 1 ve 2. sözcük sesteştir.
C) 2. sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.
D) 1 ve 2. sözcük gerçek anlamı dışında kullanılmıştır.

3. Odadan içeri girdiğimde duvarda büyük oymalı bir saat, saatin altında uzunca
eski püskü bir karyola, karyolanın sağ yanına dayanmış bir bağlama göze çarpıyordu.
Aşağıdakilerden hangisinin adı yukarıdaki paragrafta yer almamıştır?
A)
				B)

C)

				D)

4. Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?
A) Eğitim ailede başlar.
B) Sağlıklı olmak için düzenli yürüyüş yapmalıyız.
C) Örneğin süt içersek güçlü oluruz.
D) Kitap okumak zihnimizi geliştirir.
13

1.

UYGULAMA - 12

BÖLÜM

Verilen paragrafa göre soruları cevaplayalım.
1. Romanını yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı sahile
vuran deniz yıldızlarını okyanusa atan genç bir adamı fark eder.
Genç adama yaklaşıp:
— Neden, bu deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun?
Genç adam:
— Birazdan güneş yükselip, sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler.
Yazar bu sefer:
— İyi ama kilometrelerce bir sahil, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki?
Genç adam, eğilip yerden bir deniz yıldızı daha alıp okyanusa fırlatarak şöyle
der:
— Onun için fark etti ama...

Alıntıdır.

A Yazar okyanus sahillerine niçin gidiyor?
...................................................................................................................................................................................................................

B Genç adam deniz yıldızlarını niçin okyanusa atıyor?
...................................................................................................................................................................................................................

C Genç adamın attığı deniz yıldızı için fark eden şey ne olmuştur?
...................................................................................................................................................................................................................

D “Romanını yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar...”

Cümlesinde altı çizili sözcük yerine hangi sözcük getirilirse cümlenin anlamında
değişiklik olmaz?
a)

çünkü

			

b)

amacıyla
20

			

c)

fakat

2.

UYGULAMA - 5

BÖLÜM

Her soruda doğru seçeneği bulup işaretleyelim.
A Küçük kutuda kalem ve kalemtıraş, orta kutuda fındık ve ba-

dem, büyük kutuda ise şeker ve çikolata vardır. Silgiyi hangi
kutuya koyarsın?
a

büyük kutuya 		

b küçük kutuya		

c orta kutuya

B Bir hastanede bebeklere Alev Hemşire, çocuklara Buket

Hemşire, yetişkinlere ise Derya Hemşire iğne yapmaktadır.
Yeni doğan kardeşime hangi hemşire iğne yapar?
a

Alev Hemşire

b Buket Hemşire

c Derya Hemşire

C Odasını toplayan Elif Zeynep kitaplarını kitaplığa, oyun-

caklarını sepete, çöpleri de çöp kovasına koymaktadır.
Elif Zeynep bebeğini nereye koyar?
a

kitaplığa		

b sepete			

c çöp kovasına

D Selin, dayısının düğünü için annesiyle aynı model elbise giymek

istiyor. Hangisine daha fazla kumaş kullanılır?
a

annesine		

b ikisine de aynı

c Selin'e

E Bir sepette elma, muz ve kivi var. Sepette tek çeşit meyve kalması

için ne yapılabilir?
a

muzu çıkarmak		

b kiviyi çıkarmak

c muz ve kiviyi çıkarmak

F Öğretmenimiz, bize papatya, gül ve karanfil fidanı verdi. Papat-

ya ekenler bahçenin soluna, gül ekenler bahçenin sağına, karanfil
ekenler ise okulun arka bahçesine gitsin, dedi. Ben bahçenin sol
tarafına doğru gittiğime göre elimde hangi çiçeğin fidanı vardır?
a

papatya		

b gül			
27

c karanfil

2.

UYGULAMA - 8

BÖLÜM

Verilen şiire göre soruları cevaplayalım.
1. Dostluk dediğin güzel bir kitap
Hava gibi, su gibi, ekmek gibi
Vazgeçilmez bir tat.
Sonuna kadar dayanmak şart
Dostluk dediğin eşsiz bir kitap
Sevmediğin sayfaları varsa atla
Sayfayı kökünden yırtmak şart mı?

Bedri Rahmi EYÜBOĞLU

A Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım.
.....................................................................................................................................................................................................................

B Şair dostluğu neye benzetmiştir, yazalım.
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

C "Sevmediğin sayfalar varsa atla

Sayfayı kökünden yırtmak şart mı?" dizelerini açıklayalım.
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

2.

araba

askı

aşçı

abaküs

ayraç

Yukarıdaki sözcükleri sözlük sıralamasına göre yazalım.
.....................................................................................................................................................................................................................

32

2.

UYGULAMA - 12

BÖLÜM

Verilen paragrafa göre soruları cevaplayalım.
Üç yıl önce Angay ailesi olarak Doğan Apartmanı'na taşındık. Kardeşim Aycan taşındığımız yıl,
Buket ise ondan iki yıl sonra doğdu. Üç kardeş
annem ve babam olmak üzere evde beş kişi
yaşıyorduk. Kardeşler arasında tek erkek olan
ben, evde kız kardeşlerimle maç yapardık. Gürültümüz patırtımız hiç bitmezdi. Apartmanımız
üç katlıydı, çok gürültü yapınca Ali amca bir
üste çıkar bizi uyarırdı. Şansımıza üst komşumuz
Emel teyzenin kulakları biraz ağır işitiyordu da
sesimizi pek duymuyordu.
A Paragrafı anlatan kişi ailenin kaçıncı çocuğudur?
...................................................................................................................................................................................................................

B Hangi ailenin hangi katta oturduğunu bulalım, noktalı yerlere yazalım.

3. KAT
2. KAT
DOĞAN APARTMANI

1. KAT
C Paragrafı anlatan kişi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

a) 			

b) 			 c)

36

		

d)

3.

UYGULAMA - 3

BÖLÜM

SÖZCÜK BULMACASI
Bengü, aşağıda yer alan büyük sepetteki sözcüklerin karşıt anlamlısını, küçük sepetteki sözcüklerin ise eş anlamlısını bulmacadan bulup işaretleyecektir. Sözcükler
bulmacada sağdan sola, yukarıdan aşağıya veya aşağıdan yukarıya gizlenmiştir.
Bengü’ye yardım edelim.
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Karşıt (Zıt) Anlam
Eş Anlam

• sıcak • uzak  • eski
• genç 		 • gece
• büyük

• inmek

• alçak

• ağlamak

• hikâye • sağlık
• konuk   • vakit
• tutsak
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3.

UYGULAMA - 8

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.
1. Aşağıda verilen deyimleri anlamları ile eşleştirelim.
1. hava atmak

a) çok kısa bir sürede.

2. pes etmek

b)

3. yüzünden düşen bin parça

c) yenilgiyi kabul edip, çabalamamak.

4. sular seller gibi

d) suratı asık olmak, mutsuz olmak.

5. göz

e) çok iyi ezber yapmak, hiç takılmamak.

kadar

açıp

kapayıncaya

herhangi bir üstünlüğünden dolayı
şişinmek, üstünlük taslamak.

A İki deyim seçelim ve anlamına uygun olacak şekilde cümle içinde kullanalım.

1. ...............................................................................................................................................................................................................
2. ...............................................................................................................................................................................................................
2. Uzun zamandır yoğun çalıştığı için dinlenemeyen Mustafa Bey, çalıştığı iş yerinden cuma akşamı iş bitimi ayrılmıştır. Hafta sonunu evinde
dinlenerek geçiren Mustafa Bey, haftanın ilk iş günü 2 saat süren bir
yolculuktan sonra tatile otele gitmiştir. Otelde üç gece kalan Mustafa
Bey geri döndükten bir sonraki gün işbaşı yapmıştır.
A Mustafa Bey kaç gün işe gitmemiştir?
.........................................................................................................................................................................................

B Mustafa Bey hangi günler otelde kalmıştır?
.....................................................................................................................................................................................................................

C Mustafa Bey hangi gün işbaşı yapmıştır?
.....................................................................................................................................................................................................................

48

BÖLÜM DEĞERLENDİRME - 3
5. “O günden sonra Küçük Deniz Kızı, prensi görebilmek umuduyla birçok kez yüzeye
çıkmış.”
Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim?		

B) Niçin?

C) Ne zaman?

6.		

Bir yer düşünüyorum, yemyeşil

		

Bilemem neresinde yurdun.

		

Bir ev, günlük güneşlik,

		

Çiçekler içinde memnun.

D) Nasıl?

			 Ziya Osman SABA
Şairin sözünü ettiği ev nerededir?
A) bir köyde

B) şehirde

C) mahallede

D) çiçekler içinde

7. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sebep sonuç cümlelerinde sebebi açıklamaz?
A) olduğu için

			

B) bu sebeple

C)

			

D) dolayısıyla

hatta

8. "Boş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir işe yaramaz” anlamındadır?
A) Boş sözlerle bizi oyaladı.		

B) Salonda boş yer kalmamış.

C) Boş çantaya baktı.			

D) Boş koltuğa oturdu.
54

4.

UYGULAMA - 1

BÖLÜM

Verilen paragraflara göre soruları cevaplayalım.
1. Ormanın birinde korkak bir kirpi yaşarmış. Bu kirpi her şeyden çok
korkarmış. Bu korkusu yüzünden hiç dışarı çıkmaz, tüm gün evinin
penceresinden dışarıyı seyredermiş. Zaman zaman bu duruma üzülür. “Ne olurdu, ben de dışarı çıkabilsem; gönlümce eğlenebilsem.”
dermiş. Ama korkaklığı buna engelmiş. Yapacak hiçbir şey de yokmuş, yemeği bile rahat rahat yiyemezmiş. En ufak bir seste yüreği
hoplarmış. Geceleri bile gözleri açık uyur, en ufak bir seste bir
köşeye sinermiş.
A Kirpinin özelliklerini yazalım.
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

B Kirpinin bulunduğu durumdan kurtulması için ona neler tavsiye edersiniz? Sizce

temkinli olmak ile korkmak arasında nasıl bir ilişki vardır?
.....................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................

C Paragftan bir deyim bulup anlamını yazalım. Cümle içerisinde kullanalım.

Deyimim
Anlamı
Cümlem

:.......................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................
:.......................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

2. Çoğu zaman mutluluğu dışarıda ararız. En çok da arkadaşımızın yeni alınan
bisikletine, komşumuzun evine, patronumuzun son model arabasına özeniriz. Biz
başkalarının elinde olanlara üzülüp giderken zaman geçer. Oysa ne kadar da
şanslıyız. Bir kere sağlıklıyız, kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Etrafımızda sevdiklerimiz, her zaman bizi düşünen koruyan ailemiz var. Başımızı sokacak bir evimiz
var. Unutmayalım en büyük mutluluk ve zenginlik ................................................................................................. .
Aşağıdaki cümlelerden hangisi paragrafın sonuna getirilemez?		
sağlıktır

ailemizdir

paradır
55

sevdiklerimizdir

4.

UYGULAMA - 10

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.
1. Ilgaz, zamanını verimli geçirmeyi seven yaşamın her anından tat
almaya çalışan biridir. Hafta içi okuldan gelir gelmez ödevlerini
yapar, konularını tekrar eder. Pazartesi, çarşamba gitar kursuna
gider. Salı ve perşembe ödevlerini yapar, yüzme kursuna gider.
Cuma gününü serbest gün olarak geçirir, yatmadan önce de en az
bir saat kitap okur. Hafta sonunun ilk günü ailesiyle birlikte etkinlik
yapar diğer gün de verilen ödevleri tamamlar.
A Ilgaz'ın haftalık takviminde boş kalan yerleri paragrafa göre dolduralım.

Pazartesi

Salı

Ödevler
ve konu
tekrarı

Ödevlerin
yapılması

Gitar
kursu

Çarşamba Perşembe
Ödevler
ve konu
tekrarı

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

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

Yüzme
kursu

Cuma
Serbest
gün

Cumartesi
Sinema
veya
Tiyatro

Pazar

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

Kitap
okuma

2. Aşağıdaki görsellerden sağlıklı yaşam ile ilgili olanlara (4), olmayanlara (X) işareti yazalım.
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4.

UYGULAMA - 11

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.
1. Hayatımızda hemen hemen her zaman çeşitli renkte ve şekilde
bitkiler görürüz. Ancak bazı bitkiler çok özeldir. Örneğin sevgi
çiçeği, ters lale, eber sarısı, Kazdağı göknarı bunlardan bazılarıdır. Çünkü bu bitkiler dünya üzerinde sadece ülkemizde görülür.
Koyu pembe renkli sevgi çiçeği Ankara'da yetişir. Van'ın sembolü olan ters laleler ise Van'da, sapsarı rengiyle göz alan eber sarısı Akşehir'de,
Kazdağı göknarı ise oksijen deposu olarak bilinen Kazdağları'nda yetişir.
A Sadece ülkemizde yetişen bitkilerden üç tanesinin adını yazalım.
...................................................................................................................................................................................................................

B Ters laleleri görmek isteyen Rıdvan ve ailesi hangi otobüse binmelidir?

VAN

ANKARA

BALIKESİR

AKŞEHİR

C Aşağıdaki çiçeklerden hangisi sevgi çiçeği olabilir?

2. Yandaki tabloda bazı harflerin karışılığında o harfleri
karışılayan iki sembol verilmiştir.

A

✮ O

K

▲ O

Buna göre aşağıda verilen sözcükleri sembollerle yazalım.

I

● !

T

■ ?

A

T A K I
.........................................................

B

A T K I
.........................................................
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C

K A T I
.........................................................

5.

UYGULAMA - 3

BÖLÜM

Verilen paragrafa göre soruları cevaplayalım.
Balta girmemiş ormanlardan birine bir adam
gelmiş. Onu gören ilk ağaç, hüngür hüngür
ağlamaya başlayınca, uzaklarda bir ağaç;
— Neden ağlıyorsun?
Ağlayan ağaç:
— Artık sonumuz geldi. İnsan denen canlı, ormanlarımızda ve hepimizi kesecek.
Uzaktaki ağaç:
— Korkma! Nasıl olsa o bir yabancı. Bizi yeterince tanımıyor. Eğer içimizden biri
ihanet etmezse, bize hiçbir şey yapamaz."
Ağlayan ağaç:
— Evet! Bunları ben de biliyorum. Ancak içimizden birinin ihanetine uğradık bile.
Çünkü adamın elindeki baltanın sapı ne yazık ki bizden."
A Paragrafa göre adamın geldiğini gören ilk ağaç niçin ağlamaya başlamış?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

B Ağlayan ağaç "Ancak içimizden birinin ihanetine uğradık bile. Çünkü adamın

elindeki baltanın sapı bizden." cümlesini paragrafa göre açıklayalım.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

C Aşağıdaki görsellerden hangisi parçada altı çizili sözcük grubuyla ilgilidir? İşa-

retleyelim.
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5.

UYGULAMA - 6

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.
1.

Bu sorunu yaşamamak için...
•
•
•
•
•

Günde iki defa dişlerini fırçalamalısın.
Asitli içecekleri tüketmemelisin.
Fındık, ceviz gibi sert kabuklu yiyecekleri dişinle kırmamalısın.
Altı ayda bir kontrole gelmelisin.
Çikolata gibi şekerli gıdaları daha az tüketmelisin.

A Doktorun önerilerine göre Melih'in sorunu ne olabilir?
....................................................................................................................................................................................................................

B Doktorun önerilerine uygun olmayan ifadeleri çarpı (✗) ile işaretleyelim.

Melih her zaman asitli içecek içebilir.
Melih düzenli olarak diş fırçalamalıdır.
Melih fındık ve cevizi dişlerini kullanarak kırabilir.
Melih çikolata gibi şekerli gıdaları istediğinde tüketebilir.
Melih'in ağrısı olmasa da doktora gitmelidir.
2.

Yandaki grafikte dünyada en çok konuşulan
diller gösterilmiştir.

A Grafiğe göre, en az konuşulan dil hangisidir?

%14
%38

%16
%32

Çince İngilizce

İspanyolca Hintçe

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

B Grafiğe göre, ifadelerden doğru olanlara (D) yanlış olanlara (Y) yazalım.

(.......) İngilizce en çok konuşulan ikinci dildir.
(.......) Hintçe ve İspanyolcanın toplamı, İngilizcenin oranına eşittir.
(.......) Çince en çok konuşulan dildir.
(.......) İngilizce ve Çincenin toplamı, Hintçe ve İspanyolcanın toplamından fazladır.
76

5.

UYGULAMA - 8

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.
1.

Orhan Veli Kanık, Türk Edebiyatı'nın önemli şairlerinden birisidir.
İlk şiirleri 1936 yılında Varlık Dergisi'nde yayımlandı. Şiirlerinde
herkesin anlayacağı sade bir dil kullanan Orhan Veli aynı zamanda "Garip" akımının da kurucusudur. En çok tanınan eseri
"İstanbul'u Dinliyorum." adlı şiiridir. Şair bu şiirde İstanbul'a olan
sevgisini ve hayranlığını dile getirmektedir.

A Orhan Veli'nin şiirleri hangi yıl nerede yayımlanmıştır?
....................................................................................................................................................................................................................

B Orhan Veli'nin en çok bilinen şiirinin adı nedir?
....................................................................................................................................................................................................................

C "İstanbul'u Dinliyorum." adlı şiiri okuyalım, hissettiğimiz duyguları yazalım.
....................................................................................................................................................................................................................

2.

Not Aralığı

100

NOT GRAFİĞİ

Grafikte verilen not aralığı için;

90
80

→ 0 - 44 düşük

70

→ 45 - 74 orta

60

→ 75 - 84 iyi

50
40

→ 85 - 100 arası yüksek

30

not olarak değerlendirilmiştir.

20
10
Cem

Elif

Ömer

Yusuf

Yağız

Öğrenciler

A Grafiğe göre, en düşük notu alan iki öğrencinin ismi nedir?
....................................................................................................................................................................................................................

B Grafiğe göre, hangi öğrencinin notu iyi olarak değerlendirilir?
....................................................................................................................................................................................................................
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6.

UYGULAMA - 4

BÖLÜM

Verilen paragrafa göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.
Sardunya Konağı, mahalledeki siteler ve devasa apartmanlar arasında bahçe
içindeki son evdir. Bu bahçede mahallenin çocukları diledikleri gibi oynamakta,
konak sakinleriyle ders çalışmakta, satranç oynamakta, kitap okumakta ve çeşitli
etkinlikler düzenlemektedir. Fakat bu konak şehirleşmenin etkisi ile yıkım tehdidi
ile karşı karşıyadır. Konağın sahibi Rıfat Amca evini kurtarmak için plan yapar
fakat öncesinde mahallenin çocuklarıyla birlikte Çanakkale'ye gezi düzenler. Mahallenin çocukları Çanakkale'de 1. Dünya Savaşı'na dair birçok bilgi öğrenirler.
Konağa dönünce yaptıkları planı devreye sokar ve konağı yıkılmaktan kurtarır.
Mahallenin tüm çocukları yıllar geçtikten sonra konağı hâlâ ayakta bulurlar.
Çünkü konak büyük bir dönüşüme uğrayarak kütüphane olmuştur.
(Alıntıdır.)

A Yukarıdaki alıntıda "Sardunya, Sardalya ve Bizim Sokak" adlı kitabın tanıtımı

verilmiştir. Buna göre kitabın konusunu bir cümle ile yazalım.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

B Sardunya Konağının bahçesinde çocuklar nasıl vakit geçirmektedir?
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

C Konağın sahibi Rıfat Amca'nın düzenlediği gezi çocuklara neler kazandırmıştır?..............
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

D Sardunya Konağının bahçesinde büyüyen Fatih Bey kızına şu cümleyi kurmuştur.

"Bak kızım biz çocukken burası bir konaktı ama şimdi ............................................. olmuş"
Paragrafa göre Fatih Bey'in cümlesindeki boşluğu uygun ifade ile tamamlayalım.
....................................................................................................................................................................................................................
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6.

UYGULAMA - 5

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.
1.

Tiyatro bir sahnede, seyirciler önünde oyuncuların sergilediği gösteridir. Farklı bir
şekilde duyguların, olayların, fikirlerin anlatılmasıdır. Perde, sahne, kostüm, suflör
gibi kendine has terimleri kapsar.
Trajedi, dram ve komedi olarak üç türe ayrılır. Trajedi ve dramda acıklı olaylar, duygular sergilenirken komedi de hayatın gülünç
yanları ele alınır. Tüm dünyada 27 Mart
Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanır ve insanların tiyatroya olan ilgisi arttırılmaya çalışılır.

A Paragrafa göre tiyatro nedir?
..................................................................................................................................................................................................................

B Dünya Tiyatro Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanır?
..................................................................................................................................................................................................................

C "Bu aralar çok duygusal kitaplar okudum, biraz gülmek istiyorum." diyen Zey-

nep'e hangi tür tiyatroya gitmesini tavsiye edersiniz?
..................................................................................................................................................................................................................

2. Hafta içi, perşembe dışında her gün gitar kursuna giden Berk, hangi gün hangi
oyuna gidebilir?
..................................................................................................................................................................................................................

91

BÖLÜM DEĞERLENDİRME - 6
4. "Yeni arabamız ......................................................... ." cümlesi hangisi ile tamamlanırsa kişisel
yorum söz konusu olmaz?
A) çok pahalıydı			

B) evin önündeydi

C) dikkat çekiciydi			

D) amcamların arabasından daha iyiydi

5.

Sözcük

Zıt Anlamlı

fayda

Eş Anlamlı
▲

ihtiyar

yaşlı

★

●

yanıt

soru

zarar

Yukarıdaki tabloda göre ●, ▲, ★ sembolleri ile gösterilen yerlere sırası ile
hangi sözcükler getirilmelidir?
●

▲

★

A)

fikir

yararlı

olgun

B)

sual

sağlıklı

genç

C)

cevap

yarar

genç

D)

cevap

iyi

küçük

6. "Almak" sözcüğü hangi cümlede farklı bir anlamda kullanılmıştır?
A) Çocuk tüm iyi huylarını babasından almış.
B) Pazardan gelirken domates almış.
C) Bu elbiseyi nereden aldın?
D) Kitaplığındaki kitapları hep internetten almış.
7. Hastalandığı için üç çeşit ilaç alan Onur Bey ilaçlarından birincisini içtikten sonra
bir saat; ikincisini içtikten sonra 45 dakika geçmelidir. İlk ilacını saat 10.00'da içen
Onur Bey ilaçlarını içmeyi bitirdikten 10 dakika sonra saat kaç olur?
A)			

B)

C)
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D)

7.

UYGULAMA - 6

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.

Kadriye

Nazik
Nazik

Nazmi

Osman

Nazik

Ümit

Ümit

Sare

Bilge

Mustafa

Yüksel

Nazif

Nazmi

Zeliha

Pınar

Kadir

Nazif

Funda

Merve

Funda

Deniz

Ela Zeynep

Yade

Emine

Fırat

Fırat

Yasemin

Deren

A Yukarıda bir ailenin soy ağacı verilmiştir. Buna göre boşlukları dolduralım.

oğlu

babaannesidir

amca çocuklarıdır

torunu

kızı

Nazik Hanım'dır.

1. Kadriye ve Mustafa çiftinin iki .......................... bir .......................... vardır.
2. Fırat ile Kadir ................................................ .
3. Bilge'nin babaannesinin adı ................................................ .
4. Emine Hanım Deren'in ..................................
5. Nazmi ve Zeliha çiftinin .......................... yoktur.
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7.

UYGULAMA - 9

BÖLÜM

Verilen paragraflara göre soruları cevaplayalım.
1. 20. yüzyılın başına dek neredeyse tek kitle iletişim aracı gazetelerdi. Birinci
Dünya Savaşı'nın ardından radyo, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından ise televizyon
dünyamıza girdi. Bu iki önemli buluş sayesinde 20. yüzyıl iletişim yüzyılı olarak
anılmaya başladı. Daha sonra bulunan bilgisayarlar da yepyeni bir soluk getirdi.
En son bu bilgisayarlar birbirlerine bağlanınca internet denilen bilgisayar ağları
ortaya çıktı. Artık dünya eskisi kadar büyük değildi, çünkü telefon, radyo, televizyon ve bilgisayar gibi iletişim araçları uzakları yakınlaştırmıştı.
A 20. yüzyılın başlarına kadar kullanılan iletişim aracı hangisidir?
....................................................................................................................................................................................................................

B 20. yüzyılın iletişim yüzyılı olarak anılmasının nedeni nedir?
....................................................................................................................................................................................................................

C İletişim araçlarını buluş sıralamasına göre birinciden sonuncuya doğru sıralayalım.

internet - radyo - televizyon - gazete - bilgisayar
....................................................................................................................................................................................................................

2. Birbiriyle arkadaş olan İdris, Temel ve Dursun'un boy ve kilosu ile ilgili bilinenler
şunlardır:
� Dursun, İdris'ten kilolu ve uzundur.
� Temel ise Dursun'dan uzun ve daha kiloludur.
Buna göre aşağıdaki çocuklardan hangisi Temel, hangisi İdris, hangisi Dursun'dur?

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

................................
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7.

UYGULAMA - 11

BÖLÜM

Verilen paragraflara göre soruları cevaplayalım.
1. Yağmur sonrası ya da buharlaşma sonucu havada asılı kalan
su damlacıklarına güneş ışınlarının uygun bir açıyla gelmesi
sonucu kırılma meydana gelir. Bu kırılma sonucunda yarım
çember şeklinde muhteşem bir görüntü oluşur. Oluşan bu görüntüye gökkuşağı diğer adıyla da ebemkuşağı denir. Gökkuşağında yedi renk vardır. Bunlar sırasıyla kırmızı, sarı, mavi, mor, turuncu, yeşil ve
laciverttir.
A Paragrafa göre gökkuşağı nasıl oluşur?
....................................................................................................................................................................................................................

B Gökkuşağının diğer adı nedir?
....................................................................................................................................................................................................................

C Gökkuşağı hangi renklerden oluşur?
....................................................................................................................................................................................................................

2. Arda, Engin, Uğur ve Damla kütüphaneden dört farklı kitap almışlardır. Bu
kitapların türleri masal, şiir, roman ve hikâyedir. Öğrencilerin seçtikleri kitap
ile ilgili şunlar bilinmektedir:
� Erkek öğrenciler şiir kitabı almamıştır.
� Arda roman türünden bir kitap almıştır.
� Engin masal tercih etmemiştir.
A Verilenlere göre kütüphaneden hangi öğrenci, hangi türde kitabı almıştır?

Damla

Arda

Engin
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Uğur

8.

UYGULAMA - 3

BÖLÜM

Verilen şiire göre soruları cevaplayalım.
1.

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;
Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun.
Memleket isterim,
Ne başta dert, ne gönülde hasret olsun;
Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.
Memleket isterim
Ne zengin fakir, ne senden farkı olsun.
Kış günü herkesin evi barkı olsun.
Memleket isterim,
Yaşamak sevmek gibi gönülden olsun.
Olursa bir şikâyet ölümden olsun.
						Cahit Sıtkı TARANCI

A Şiirin konusunu ve ana duygusunu yazalım.

Konu: ......................................................................................................................................................................................................
Ana Duygu:......................................................................................................................................................................................
B Şiirde şairin istediği memleketin özelliklerini yazalım.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

C Yaşadığımız şehirde en çok neyin değişmesini veya düzelmesini isterdiniz? Sebep-

lerini yazalım.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
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8.

UYGULAMA - 10

BÖLÜM

Verilenlere göre soruları cevaplayalım.
1. Yüzyıllar önce Mısırlılar papirüs bitkisinden üretilen ve kâğıdı andıran rulolar
yaparak kitaplarını, yazılarını bu rulolara yazdılar. 2. yüzyılda Antik Yunan'da
papirüsün yerini parşömen aldı. Parşömen papirüse göre daha dayanıklıydı. Parşömenle birlikte ilk ciltli metinler ortaya çıktı. MS 105 yılında ise Çin'de kâğıt
keşfedildi. Uzun süre elde yapılan kitaplar hem az hem de çok pahalıydı. Matbaanın Çin'de 1000'li yıllarda ve 1440'ta Avrupa'da icadıyla birlikte kitap üretimi
hız kazandı ve ucuzlayan kitaplar hızla yayıldı.
A "Papirüs, kâğıt, parşömen, matbaa" paragrafa göre kullanım sırasına göre ön-

ceden sonraya doğru yazalım.
.................................. / ................................../.................................. / ..................................
B Matbaanın bulunmasının günümüze etkileri nasıl olmuştur? Açıklayalım.
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................

2.

yangın
r
afetle

kaya
düşmesi

2 çiğ

heyelan

çoklu

10

3 4

çiğ
45

15 sel

heyelan

7

2 4 3
21

8

sel
yangın
kaya düşmesi

17 deprem

deprem

55

1950 - 2010 yılları arası

1950 - 2010 yılları arası

Afet Türlerinin Dağılımı

Zarar Gören Afet Zedelerin Sayısı

Yukarıdaki grafiklere göre aşağıdaki cümleyi uygun sözcüklerle tamamlayalım.
A 1950 - 2010 yılları arasında Türkiye'de en fazla yaşanılan doğal afet

...................................., insanları en çok etkileyen ise .................................................... olmuştur.
....................................................................................................................................................................................................................
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BÖLÜM DEĞERLENDİRME - 8
Dünyada her yıl binlerce kuş ve hayvan türü insanların doğru veya dolaylı olarak
yaptıkları şeyler yüzünden yok oluyor. Uzmanların yaptıkları araştırmalara göre
böyle devam ederse birçok canlı türünün 50 yıl sonra soyu tükenecek. Dinozorlar
ve mamutlar gibi sadece isimlerini duyacağız.
5 ve 6. soruyu paragrafa göre cevaplayalım.
5. Paragrafın konusu nedir?
A) Nesli tükenen canlılar				
C) İnsanlar ve doğa					

B) Nesli tükenen bitkiler
D) Doğal yaşam alanı

6. Paragrafa göre hangisi söylenemez?
A) Mamutlar ve dinozorlar nesli tükenmiş hayvanlardır.
B) İnsanlar doğaya bazen bilerek bazen de bilmeyerek zarar verir.
C) İnsanlar bilinçlenmezse 50 yıl sonra sokakta hayvan kalmayacak.
D) Bazı hayvan ve kuş türlerinin soyları tükenme tehdidi ile karşı karşıyadır.

7. Kültür bir toplumun dil, din, örf, gelenek ve göreneklerinin ortak paydasıdır.
Kültürü o toplumda yaşayan insanlar oluşturur. Toplumda yaşayan insanlar ne
kadar çeşitli ne kadar donanımlıysa kültürde o kadar zengin ve güzel olur.
Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlık hangisidir?
A) Toplumların Oluşumu			
C) Devletin Kültüre Katkısı		

B) Kültür ve Dil
D) Kültürün Oluşumu ve Zenginliği

8. "Marketten şunları aldım( ) peynir( ) ekmek( ) süt ve yumurta( )"
Yukarıdaki cümleye sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?
A) (;) (.) (.) (.)					
C) (.) (,) (,) (,)					
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B) (:) (,) (,) (.)
D) (!) (,) (,) (.)

