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ETKİNLİK 1

Yeryüzünde sıcak dostluklar vardır.
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Güneşle ayçiçeğinin dostluğu, böyle dostluktur mesela. Ayçiçeği sabahtan akşama
kadar hiç ayırmaz yüzünü güneşten.
(1)……………………………………………………………………………………………..

Denizlerin ortasındaki bir adayla dağların arasındaki bir gölün dostluğu gibi.
Dostluklarını gündüz kuşlarla gece yıldızlarla iletirler birbirlerine.
(2)……………………………………………………………………………………………….

Pazarla pazartesinin dostluğu bu tür bir dostluktur. Pazar ağır, pazartesi hızlı

bir gündür. Ayak uyduramasalar da birbirlerine dost olmak, yan yana durmak
zorundadırlar.
(3)……………………………………………………………………………………………….

Bir peçete, bir kâğıt mendil beklenmedik bir zamanda dostu oluverir gözlerinizin…
(4)………………………………………………………………………………………………...

Ekmek gibi, su gibi vazgeçilmezlerinizden olur dostlarınız. Her an yanınızda, iyiyi de
kötüyü de paylaşabileceğiniz ömür yoldaşınızdır onlar.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere metnin akışına göre aşağıdaki cümlelerden uygun olanlarını
yerleştiriniz.

Uzun dostluklar vardır.

Uzak dostluklar vardır.

Vakitsiz dostluklar vardır.

Zorunlu dostluklar vardır.
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Yapılan bir anket çalışmasında “Zamanınızı iyi değerlendirebiliyor musunuz?” sorusu sorulmuş ve ankete
katılanlardan aşağıdaki cevaplar alınmıştır:

İşlerimi zamanında yapmayı bir türlü başaramadım.

Dünyalar kadar işimi güzel bir planlamayla kısa sürede
halledebiliyorum.
Ailemin bana yüklediği sorumluluklar kendime ayıracak
zaman mı bıraktı bende?
Hayatta en başarılı olanlar, benim gibi zamanı iyi
yönetebilenlerdir.

Kaplumbağalar gibi ağır ama sağlam yaşarım zamanı.

Zaman, erken kalkıp planlama yaparak ve gereksiz işlerle
uğraşmayarak değerlendirilir.
Mesela boş durmamaya, işlerimi vaktinde bitirmeye, kitap
okumaya çalışıyorum.

Anketi uygulayan kişi, verilen cevapların yanına cümlenin içerdiği anlamı not edecektir.
“örneklendirme, benzetme, karşılaştırma, abartma, yakınma, sitem, öneri” anlamlarından hangisini hangi
cümle ile eşleştirecektir? Anlamları uygun yerlere yazarak belirleyiniz
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AMPULÜN BU
LUNUŞU
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Sayısız buluşların sahibi Edison, 20. yüzyılın elektrik yüzyılı olmasında önemli rol
oynamıştır. Edison, birçok buluşundan sonra elektrikten ışık elde etmek için uğraşmaya
başladı. O zamana kadar bazı elektrik lambaları yapılmıştı. Fakat bunların kullanımı
kolay değildi.
Edison, yararlı ve ucuz bir elektrik lambası için asistanlarıyla çalışmaya başladı.
Daha sonra Edison, bu çalışmalarını şöyle anlatmıştır: “Elektrik lambası yapmak için
değişik yollar düşündüm. Bunların hepsi de önce mümkün görünüyordu. Yaptığım
sayısız denemeler bunlardan yalnız ikisinin doğru olduğunu gösterdi. Karşılaştığım
en büyük güçlük ışık verecek maddeyi bulmaktı. Bunun için tam 1600 madde
denedim. En sonunda dikiş ipliğini kömürleştirerek havası alınmış bir ampul içinde
denemeye karar verdim. İki gün uğraşıp bir yumak iplik harcadıktan sonra bir parça
kömürleşmiş iplik elde ettik. En zor iş, kömürleşen ipliği ampulün içine yerleştirmekti.
İlk denemelerde, bütün dikkatimize rağmen iplik kırıldı. İşe yeniden başladık. Akşama
doğru, kömürleşmiş ikinci ipliği elde ettik. Fakat aksilik bu ya ikinci ipliğin üzerine
de tornavida düşüverdi. Epeyce uğraştıktan sonra ampulün içine kömürleşmiş ipi
yerleştirebildik. Ampul, havası boşaltılarak iyice kapatıldı. Çok heyecanlıydık. Ampule
elektrik bağladık. İşte o zaman ampulün içindeki kömürleşmiş iplik, beyaz ateş hâline
gelerek etrafa zayıf bir ışık vermeye başladı.” O gün 1879 yılı Kasım ayının 21.
günüydü. Edison, elektrik lambasını bularak insanlığın yararına sundu.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1.Metnin konusu nedir?

2. Edison’un karşısına çıkan en büyük güçlük nedir?

3. Ampul hangi tarihte icat edilmiş?

4. Metnin ana fikri nedir?
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Arkturus, Çoban Takımyıldızı’nın en parlak yıldızıdır.

da yatık duran bir dondurma külahına benzer.
kısmını simgeleyen parlak bir yıldızdır.

Takımyıldızın şekli bir uçurtmaya ya
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Arkturus uçurtmanın kuyruğunu ya da külahın dip

Batı ufkunda bize veda eden Akyıldız’ı saymazsak Türkiye’den

görebileceğimiz en parlak yıldızın Arkturus olduğunu söyleyebiliriz.

Yukarıdaki metinden karşılaştırma bildiren cümleleri çıkardığımızda hangi yıldızlar kalır?
A)			

B)			

C)			

D)

2. Monet (Mone), 1840 yılında Paris’te doğmuş. Beş yaşındayken ailesi Fransa’nın Normandiya kıyılarına
taşınmış. Küçük yaştan itibaren karikatür çizmeye, resim yapmaya başlamış. Yaptığı karikatürleri görüp
beğenen ünlü ressam Boudin, genç Monet’ye resim dersleri vermiş, birlikte açık havada saatlerce resim
yapmışlar. Monet, babasının desteğiyle Paris’e resim dersi almaya giderek burada resim sergilerini gezmiş,
atölyelerde çalışmalara katılmış ve pek çok yeni şey öğrenmiş.
Paragrafa göre ressamla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) çalışkan

B) özverili

C) başarılı

D) hırslı

3.
Baba: Tezcan kızım koş, bana bir bardak su getir. Heyecandan boğazım kurudu, ağabeyini
mars ediyorum, mars!
Tezcan: Aman baba!
Baba: Kırk yılda bir şaşırdım da bir bardak su istedim kızım…
Tezcan: Üf babaaa!
Anne: Ayol, yemeği yaptım, sofrayı kurdum, kaldırdım. Hiç olmazsa…

Baba: Yahu, babasına bir bardak su getirmeye üşenen, bulaşığa yardım eder mi hiç?
Tezcan: Aaaayyy babaaa!

“Ah Şu Gençler” tiyatro metninden alınmış yukarıdaki parçada aşağıdaki anlamlardan hangisi yoktur?
A) öneri

B) yakınma

C) sitem

D) abartma
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4.
1. Çocuk dünden beri ateşler içinde yanıyordu.
2. Her seferinde en zor işi bana veriyorsun.
3. Daha güzel yazılar yazmak için çok okumalısın.
4. Hani buraya bir daha gelmeyecektin?

1

2

3

4

A
B

A. Müşteri memnuniyeti için saygılı ve güler yüzlü olmalısın.
B. Ben bu çocuğa erken kalkmayı bir türlü öğretemedim.
C. İşleri zamanında yapsaydın ne olurdu sanki!
D. Âlem sele gitti gözüm yaşından.

C
D
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Verilen cümleleri anlam özelliklerine göre (yakınma, sitem, abartma, öneri) eşleştirerek yukarıdaki
kutucukta rakamlarla harflerin kesiştiği yerleri karaladığımızda hangisi doğru olur?
A)

1

2

3

B)

4

A

A

B

B

C

C

D

D

C)

1

2

3

D)

4

A

A

B

B

C

C

D

D

1

2

3

4

1

2

3

4

5. Mehmet, sessiz ve çevresiyle iletişimi olmayan bir kişidir. Sorunca söyler, üzerine vazife olmayan işlere
karışmaz. Onun bu çekingenliği sosyal hayatını da etkiler. Köy meydanlarındaki kahvelerde, bir köşeye
sinerek, saatlerce düşünür durur. Önündeki gazeteleri okur gibi yaparak, gözleri dalgın, mahzun bir şekilde
etrafı seyreder. Hüzünlü hâli nedeniyle kimse ona ilişmez. Karamsar hayatı boyunca bir çift kelimesi, çay
verdir. Çayı içerken, yüzünde hafif bir tebessüm ve mutluluk işaretleri belirir.
Mehmet’le ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Melankoliktir.

B) Kötümserdir.

C) Agresiftir.

D) İçe kapanıktır.
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A) Yuvaların içindeki odacıklar ne işe yarar?
B) İşçi karıncalar enerjilerini neyden sağlar?
C) Yuvalardaki iş bölümü nasıldır?
D) Karınca yuvaları nasıl yapılır?

7.
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6. Karıncaların yuvaları farklı adacıklardan oluşan yeraltı tünellerine benzer. Yuvaların içindeki her bir
odanın ayrı bir işlevi vardır. Bazı odalarda yavrular bulunurken bazılarında besinler depolanır. Her yuvada
bir kraliçe karınca ile erkek ve işçi karıncalar vardır. Kraliçe karınca yuvanın en büyük karıncasıdır. İşçi
karıncalar yuvanın en çok çalışanıdır. Yuvaları genellikle onlar yapar. Enerjilerini ise tatlı besinlerden alırlar.
Bazı karıncalar yuvanın temizliğiyle ilgilenirken bazıları yuvayı korur ve tabii bazıları da yuvaya besin
getirmekle görevlidir. Yuvalarının dışında besin bulduklarında diğer işçi karıncalarla güç birliği yaparak
besini yuvaya taşırlar.
Verilen metinde hangi sorunun cevabı bulunmamaktadır?

...
İnsan saatlerce bakabilir gökyüzüne
Denize saatlerce bakabilir, bir kuşa, bir çocuğa
Yaşamak yeryüzünde, onunla karışmaktır
Kopmaz kökler salmaktır oraya
…
İnsan bütün güzel müzikleri dinlemeli alabildiğine
Hem de tüm benliği seslerle, ezgilerle dolarcasına
İnsan balıklama dalmalı içine hayatın
Bir kayadan zümrüt bir denize dalarcasına
...
Yukarıda Ataol Behramoğlu’nun şiirinden bir bölüm alınmıştır. Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Müziğin etkisi
B) Doğanın gücü
C) Hayatın anlamı
D) Yaşanılan anın önemi

8. Büyük bir bilim insanı olmasına rağmen Newton’un bazı zaafları vardı. Newton, eleştiriye hiç gelemezdi.
Bu yüzden “Hareket Kanunları” ile ilgili yaptığı buluşları yayımlamak için uzun yıllar bekledi. İnanması güç
ama “Yerçekimi Genel Kanunu” buluşunu da tam 20 yıl sonra bilim dünyasına tanıttı.
Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki düşüncelerden hangisine ulaşılamaz?
A) Zamanında verilmeyen bilginin geçerliliği kalmaz.
B) Zaaflarımıza yenik düştüğümüzde birçok kayba uğrarız.
C) Büyük bilim insanları da hayatlarında sorunlar yaşamıştır.
D) Kendimizle uğraşırken çevremizdekilere fayda sağlamamız güçleşir.
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9. Kelimelerin bir araya karışık şekillerde geldiği, estetik bir görüntüsü olan metin görsellerine
kelime bulutu denilmektedir. Metni en iyi özetleyen kelimeler ise anahtar kelime olarak
adlandırılır.
Okuyarak olayların ve gelişmelerin iç yüzünü öğrenen bir kişi, öncelikle kendine olan güvenini artırır. Bu
ise aynı zamanda düşünce ufkunu geliştirip geniş bir görüş açısı sağlayarak olayları inceleme yeteneği
kazandırır. Ayrıca okuyan kişiler çok okumanın beraberinde getirdiği zengin kelime dağarcığına sahip
oldukları için, etkileyici ve güzel konuşarak hitap ettikleri kişilerde etki uyandırırlar.
Verilen metnin anahtar kelimelerini taşıyan kelime bulutu aşağıdakilerden hangisidir?
A)

B)

C)

D)

10. Bir vakitler bir imparator dermiş ki, “Aman benim ülkemde savaş olmasın da nerede olursa olsun!” Bir
gün komşularında bir savaş başlamış ama bu imparator hiç de oralı olmamış. “Oh, nasılsa benim ülkemde
barış var!” der dururmuş. Neyse, gel zaman git zaman komşu ülkedeki savaş kendi ülkesine de sıçramış.
Bundan dolayı da ne mutluluğu kalmış ne de eski huzuru. O zaman anlamış ki (…)
Verilen metnin anlam bütünlüğünün sağlanması için noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
getirilmelidir?
A) barış hükümlerin en güzelidir.
B) savaşın iyisi barışın kötüsü olmaz.
C) barış istiyorsanız savaşa hazır olun.
D) yurtta barış için dünyada da barış gerek.
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Paragrafta Anlam
CEVAP ANAHTARI

1. Uzak dostluklar vardır.
2. Zorunlu dostluklar vardır.
3. Vakitsiz dostluklar vardır.
4. Uzun dostluklar vardır.
Etkinlik 2
İşlerimi zamanında yapmayı bir türlü başaramadım.

yakınma

Dünyalar kadar işimi güzel bir planlamayla kısa sürede halledebiliyorum.

abartma

Ailemin bana yüklediği sorumluluklar kendime ayıracak zaman mı bıraktı
bende?

sitem

Hayatta en başarılı olanlar benim gibi zamanı iyi yönetebilenlerdir.
Kaplumbağalar gibi ağır ama sağlam yaşarım zamanı.
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karşılaştırma
benzetme

Zaman, erken kalkıp planlama yaparak ve gereksiz işlerle uğraşmayarak
değerlendirilir.

öneri

Mesela boş durmamaya, işlerimi vaktinde bitirmeye, kitap okumaya
çalışıyorum.

örneklendirme

Etkinlik 3

1. Metnin konusu, ampulün icat edilmesidir.
2. Edison'un karşısına çıkan en büyük güçlük, ampul ışığı verecek maddeyi bulmaktı.
3. Ampul, 21 Kasım 1879' da icat edilmiştir.
4. İnsanlığın yararına ortaya konulmuş her çalışma birçok deneme ve emeğin sonucunda ortaya
çıkmıştır.

1

B

2

D

3

A

4

B

5

C

6

D

7

C

8

A

9

B

10

D
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