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ETKİNLİK1.

Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak 
bulmacayı çözünüz.

1. İşlenmemiş madde.
2. Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında 
kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım 
sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık.
3. Kazı bilimsel.
4. Enine ve boyuna motifleri olan, daha çok 
yolluk olarak kullanılan kilim.
5. İlkel.
6. Dokumacılıkta atkı ipliğini sıkıştırmak için 
kullanılan, demirden veya ağaçtan yapılmış 
dişli araç.
7. Yapay.
8. Belge.
9. Aralarında töre, dil ve kültür ortaklığı bulu-
nan, boy ve soy bakımından da birbirine bağlı 
insan topluluğu, budun.
10. Yeni bir buluş ortaya koyan, icat eden kim-
se. 
11. Tüylü hayvan derisi.
12. Kural.

Her 
sanat 

eseri onun ham 
maddesinin en bol bulundu-

ğu yerde üretilir. Halı, kilim ve benzeri 
dokumalar da bu kaidenin dışında değildir. Bir 

hayvancılık bölgesi olan, koyun yetiştirilen Kars ve çevre-
sinde de bu kaideye uygun olarak yıllar boyu halı, kilim, çerim, zili, 

sumak ve çiği kilimi gibi çeşitli kirkitli dokumalar yapılmıştır. 

Arkeolojik ve tarihî vesikalara göre dünyanın en eski kavimlerinden olan Türkler; halı, kilim 
ve benzeri dokumalarında mucitlerdir. Düğümlü halının vatanı Türkistan’dır. 

Araştırmalar burada yaşayan kavimlerin, hayvanlarından elde ettikleri 
yünlerle, hayvan postunu taklit ederek sunî post elde ettiklerini 

ortaya koymuştur. İşte, bu sunî post görünüşündeki 
dokuma ile halının en iptidai şekli ortaya 

çıkmış ve bu dokuma halının 
öncüsü olmuştur. 

(…)
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Takvimde önemli gelişmelerin yazılı olduğu cümlelerin tarihlerini, cümlelerin anlam özelliğine göre uygun ku-
tucuğa yazınız.

ETKİNLİK2.

Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç (sebep-so-
nuç) cümleleri, eylemin hangi amaca bağlı olarak gerçekleştiğinin belirtildiği cümlelere amaç-sonuç 
cümleleri; bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin, başka bir olaya veya duruma bağlı olduğunu belir-
ten cümlelere koşul(şart) cümleleri; birden fazla varlık, kavram ya da durumun karşılaştırıldığı cümlelere 
karşılaştırma cümleleri denir. 

1935 02
ŞUBAT

2 Şubat 1935’te yalan makinesi 
iki şüpheli üstünde denendi ve 
mahkeme bunu kanıt kabul etti-
ği için şüpheliler suçlu bulundu.

1925 16
ŞUBAT

Türkiye’de havacılık sanayisini 
kurmak ve havacılığın askerî, 
ekonomik, toplumsal ve politik 
önemini anlatmak için 16 Şubat 
1925’te, Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ün emriyle Türk Teyya-
re Cemiyeti kuruldu.

1966 03
ŞUBAT

İnsansız uzay aracı Luna 9, 
3 Şubat 1966’da Ay’a inmeyi 
başaran insan yapımı ilk araç 
oldu.

1877 20
ŞUBAT

Romantik Dönem Rus klasik 
müziğin en ünlü bestecisine 
ait Kuğu Gölü balesi, ilk olarak 
20 Şubat 1877’de Moskova’da 
Bolşoy Tiyatrosu’nda sahne-
lendi.

1984 12
ŞUBAT

Dünya yörüngesine çıkan uzay 
araçlarında astronotlar, uzay 
yürüyüşleri yaparsa giysilerin-
den uzay aracına bağlı olur. 
Astronot giysisi, kabloyla uzay 
aracına bağlanmadan 12 Şubat 
1984’te denendi.

1938 24
ŞUBAT

24 Şubat 1938’de hem maliyet-
leri düşük hem de çabuk kuru-
dukları için sağlıklı olan naylon 
kıllı diş fırçalarının üretimine 
başlandı.

Karşılaştırma Sebep-sonuç Amaç-sonuç Koşul
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Aşağıdaki tabloda verilen nesnel cümleleri, örnekteki gibi öznel cümlelere çeviriniz.

ETKİNLİK3.

ÖZNEL YARGI
Kişinin kendine ait görüşlerini, düşüncelerini ve duygularını ifade eden cümlelere öznel cümleler denir. 

                                                                        NESNEL YARGI
Kişinin düşüncelerine ve duygularına değil nesnenin kendi gerçekliğine dayanan ve kişiden kişiye göre 
değişmeyen yargılardır. 

• Uludağ, 2543 m yükseltisi olan Bursa ili sınırları içinde yer alan bir dağdır. (Nesnel)
• Bursa il sınırlarında yer alan Uludağ, 2543 m yüksekliğiyle herkesi kendine hayran bırakan bir dağdır. (Öznel)

• Adalet Ağaoğlu’nun Fikrimin İnce Gülü adlı eseri, 1976’da okurlarıyla buluşmuş. (Nesnel)

•  ……………………………………………………………………………………………………………………………..

• Uzaktan eğitim süreci 19 Ocak itibariyle başlayacak. (Nesnel)

• ……………………………………………………………………………………………………………………………...

• Bilimsel adı Persea Americano olan avokado, bir ağaç meyvesidir.(Nesnel)

• ……………………………………………………………………………………………………………………………...

• Türksat 5A, 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 05.15’te Uzay’a gönderildi. (Nesnel)

• …………………………………………………………………………………………………………………………..….
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Yukarıdaki metinlere gelebilecek en uygun başlığı seçerek noktalı bölümlere 
yazınız.

ETKİNLİK4.

Paragrafta anlatılanları en iyi yansıtan, özetleyen sözcük ya da sözcük grubuna başlık adı verilir. Başlık, 
ana düşünceden izler taşımalı ve konu ile tamamen uygunluk göstermelidir.

A

C

B

D

Arkeolojik kazılarda Polonya topraklarında bulunan 
peynir süzgeçleri, kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan 
peynirin 7 bin 500 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu 
ortaya çıkardı. Cilalı Taş Devri’nde hayvanların ev-
cilleştirilmelerinden sonra Akdeniz kıyılarında Mezo-
potamya’da veya bugünkü Güneybatı Asya denilen 
İndus Vadisi’nde çobanlar tarafından peynirin yapıl-
dığı sanılmaktadır. Yunanlılar ve Romalıların peynir 
yaparken sütü kestirmek için incir sütü, kuzu ve oğlak 
şirdeni, deve dikeni çiçeği, yaban safran taneleri, sir-
ke ve eşek sütünü kullandıkları bilinmektedir.

Şık ve estetik kahvaltı sofralarının vazgeçilmezlerin-
den biri de peynir tabaklarıdır. Göze hitap eden bir 
peynir tabağı için öncelikle peynir sunum tabağı veya 
tahtası seçin. Tahtanın çapına göre dört veya daha 
fazla peynir çeşidi kullanın. Zeytinleri, domates dilim-
leri ve yeşillikleri peynirlerin yanına dizin. Reçel ve 
bal kâselerini ortada olacak şekilde tahtaya koyun. 
Salam, sosis gibi et çeşitlerini de yeşilliklerin yanına 
dizin. Artık nefis bir kahvaltı için sadece sıcak bir ça-
yınız eksik. Afiyet olsun.

Peynire işlenecek süt uygun yağ oranına indirilir. 
Zararlı mikroorganizmaların ortadan kaldırılması 
için sütün pastörize edilmesi işlemine geçilir. Pas-
törizasyondan sonra sütün ısısı mayalama sıcaklığı 
28-32°C'ye soğutulur. 28-32°C'ye soğutulan sütlere 
mayanın kuvvetine göre 1,5-2,5 saatte pıhtılaşma 
olacak şekilde maya ilave edilir. Mayalanan süt pıhtı-
laşmaya başlar. Pıhtı kesim olgunluğuna geldiğinde 
3 cm3 veya 2 cm3 lük parçalar hâlinde kesilir. Baskı 
işlemi tamamlanan teleme, kalıplar hâlinde kesilerek 
% 14- 20 bomeli salamuraya atılır. Ambalajlama işle-
mi biten peynir, olgunlaşmanın sağlanması amacıyla 
5-6°C'lik soğuk hava depolarında depolanır.

Olgun peynirlerde beyaz minik noktalar hâlinde bu-
lunan ve yerken hissettiğimiz kristaller, tirozin kristal-
leridir. Tirozin, peynirde yüksek miktarda bulunan bir 
amino asittir. İnsan vücudu için çok önemli olmakla 
birlikte vücudumuz bunu üretemez ve bu amino asit-
lerin dışarıdan alınması gerekir. Peynir yenildiğinde 
sindirim sonucunda açığa çıkan tirozin kan yoluyla 
vücudumuza karışır ve beynimizde iyi şeyler yapma 
hissi uyandıran seratonin, dopamin gibi kimyasalları 
harekete geçirerek mutluluk hissi verir.

• DÜNYADA PEYNİRCİLİK

• PEYNİRİN İLGİNÇ FAYDASI

• RENKLİ PEYNİR SERVİSLERİ

• PEYNİRİN OLUŞ SERÜVENİ

• PEYNİRİN TARİHİ

A

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

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

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

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

B C D
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Yukarıda uğur böceğinin yapım aşamaları görsellerle verilmiştir. 
Buna göre aşağıda yazılı olan yapım aşamalarının harfini uygun görselin altındaki boşluğa yazınız.

a) İki yandaki kesik çizgileri ok yönünde geriye doğru katlayın.

b) Başlarken iz yapmak için işaretli yerleri katlayın ve geri açın.

c) Göz ve benekleri çizin.

ç) Kesik çizgileri ok yönünde içeriye katlayın.

d) Ölçüde gösterildiği kadar kâğıdı işaretli yerden merkeze doğru katlayın.

e) Kesik çizgileri ok yönüne katlayın.

f) Üç yandaki kesik çizgileri ok yönünde geriye doğru katlayın.

ETKİNLİK5.

1) ............................. 2) ............................. 3) .............................

1
3

1
3

4) ............................. 5) ............................. 6) .............................

7) .............................
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Yukarıdaki cümlelerde bulunan yabancı dillerden dilimize geçmiş sözcüklerin Türkçe karşılıklarını tabloda uy-
gun yerlere yazınız.

ETKİNLİK6.

1

2

3

4

5

6

1 Bu takım amatör olduğu için başarılı olamadı.

2 Yarışmayı farklı bir formatta hazırlama kararı alındı.

3 Masanın üzerine yerleştirdiği dekorlar hoşuna gitti.

4 Bu kadar dokümana gerçekten ihtiyaç var mıydı?

5 Bu işteki pozisyonu için yeni bir şeyler düşünülüyor.

6 Bize kendi spesiyallerini sunduğu bir yemek oldu.

ETKİNLİK7.

İnsanların duygu, düşünce ve deneyimlerini grafik, ses, resim, video vb. materyallerle destekleyerek yaz-
dıkları günlüğe benzer internet sitelerine blog denir.
 
Blogun Özellikleri

1.  Her konuda blog sayfası oluşturulabilir.
2.  Blog sayfalarının içeriği ve tasarımı blog sahibine özeldir.
3.  Genellikle her metnin altında yazarın adı ve metnin gönderim zamanı yer alır.
4.  Okuyucular, bloglardaki yazıların altına yorumlarını ekleyebilir.
5.  Blog sayfaları kişisel düşüncelerin paylaşımı başta olmak üzere eğitim, siyaset, spor, seyahat ve iş 
dünyası gibi çeşitli alanlarda bilgi aktarımı için de kullanılabilir.
6.  Kişisel blogların yanında internet ortamında birçok kişinin katkı sunduğu topluluk blogları, kurum ve 
kuruluşların kendileriyle ilgili haber ve duyuruları halkla paylaştığı kurumsal bloglar da vardır.   
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Aşağıdaki blog sayfasına yöresel yemeklerimizden birinin tarifini yazınız, blogunuzu görsellerle zenginleştiri-
niz.



10

Aşağıdaki tabloya her satır ve sütunda sıfat tamlaması bulunan iki cümle olacak şekilde yerleştirme yapılacaktır. Tablo-
da sıfat tamlamasının bulunması gereken bazı kutular belirtilmiş. 
Buna göre belirtilen kutular da dâhil olmak üzere cümlelerin önündeki harfleri yazarak tabloyu doldurunuz.
(Kutulara yerleşen harflerin sırasının önemi yoktur.)

ETKİNLİK8.

Bir ismin rengi, şekli, durumu, sayısı gibi özelliklerini belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatların, isimlerin 
önüne gelerek onlarla oluşturdukları söz öbeklerine sıfat tamlaması denir. Sıfatlar her zaman isimlerden 
önce gelir. Dolayısıyla sıfat tamlamalarında tamlanan isim, tamlayan ise sıfattır.

a) 17 Şubat, 1992’den itibaren her yıl Dünya Kediler Günü olarak kutlanmaktadır.

b) Dünyanın birçok ülkesinde, insanlarla kediler arasındaki bağı kuvvetlendirmek amaçlanmıştır.

c) Kedilerle olan dostluğumuzun tarihi, günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar uzanır. 

d) Kedilerin videolarını dakikalar boyunca keyifle izlemeyenimiz yoktur.

e) Günümüzde kediler arkadaş olarak evlerde besleniyor, bakılıyor.

f) Kedilere yönelik bu kutlama günlerinde genellikle kedilerin sevdiği yiyecekler alınır. 

g) Sokak kedileri için de mamalar bırakılır, kedi evleri yapılır.

h) Kedilerin sevimli fotoğrafları tanıdıklarla paylaşılır ya da internete yüklenir.

I) Soğuk kış gününde kapınızın önüne kediler için bir kap yemek bırakmayı unutmayın.

(Sıfat tamlaması bulunan cümle)

a

(Sıfat tamlaması bulunan cümle)

 (Sıfat tamlaması bulunan cümle)
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ETKİNLİK9.

İnsan isminin yerini 
tutan kelimelere de-
nir. “Ben, sen, o, biz, 
siz, onlar.”

Örnek: Pikniğe sade-
ce o katılmadı.

Kişi (Şahıs)
Zamirleri

Ek hâlinde olup ge-
tirildiği ismin hangi 
şahsa ait olduğunu 
bildirir.

Örnek: Dün evlerine 
misafir oldum. 

İyelik (Aitlik)
Zamirleri

İsimlerin yerini soru 
yoluyla tutan sözcük-
lere denir. “Ne, kim, 
kimi, hangisi, kaçı, 
nereye, nerede, nere-
den, vb.”

Örnek:Marketten ne-
ler aldınız?

Soru
Zamirleri

Varlıkların yerini tut-
malarına rağmen 
hangi varlığın yerine 
kullanıldığı tam ve 
açıkça belli olmayan 
sözcüklere denir. 
“Bazıları, biri, kimi, 
hepsi, herkes, kimse, 
birçoğu, birkaçı, şey 
vb.”

Örnek: Olanları kim-
se anlamıyordu.

Belgisiz
Zamirler

Cümlede daha önce 
geçmiş bir ismin ye-
rini tutan “-ki”  eki ilgi 
zamiridir.

Örnek: Senin notların 
benimkinden yüksek. 

İlgi
Zamiri

ZAMİR (ADIL)

SÖZCÜK DURUMUNDAKİ 
ZAMİRLER

EK DURUMUNDAKİ
ZAMİRLER

Varlıkların ismini 
söylemeden, onları 
işaretle göstermeye 
yarayan sözcüklere 
denir. “Bu, şu, o, bun-
lar, şunlar, onlar, bu-
raya, şuraya…”

Örnek: Bu, yapılacak 
işlerin listesi.

İşaret(Gösterme) 
Zamirleri
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Cümlelerdeki zamirleri bulup altını çiziniz ve çeşidini belirleyerek ilgili yerlere zamir olan sözcüğü yazınız.

İstanbul bana hep seni hatırlatıyor.

İnsanların pek çoğu bu konuda bilinçsizdir.

Kimileri böyle durumlarda sessiz kalmayı tercih ediyor.

İnsan kendini düşünmeli bazen.

Onun çalışabilmesi için arızalı parçayı değiştirmelisin.

Buraya gelmek kimin fikriydi?

Şair, bu şiirde neyi vurguluyor?

Bazıları bu sözlerle okuyucuyu şaşırtmaya çalışıyor.

Gitmişken evraklarınızı da teslim ederim.

Vergileri öderken lütfen arabanınkini de unutma.

Damla’nın sesi Arzu’nunkine benziyordu.

Bir zafer müjdecisi burada her isim.

Odasını her daim düzenli tutar.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Kişi Zamiri İşaret Zamiri

ZAMİRLER

Soru ZamiriBelgisiz Zamir

İlgi Zamiri
İyelik Zamiri
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ETKİNLİK10.

Gerçek İfadeler: Yaşadığımız olaylarla ilgili olan ve yaşanması mümkün olan olaylara denir.

Kurgusal (Hayal Ürünü) İfadeler: Yaşanması mümkün olmayan, sadece zihnimizde canlanabilecek (düş-
sel) olaylardır.

Aşağıda bazı metinlerden bölümler verilmiştir. Bölümlerin gerçek mi yoksa kurgusal mı olduğunu parantezin 
içine "X" işareti koyarak belirtiniz.

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Hâlâ dedemi görebilecek olma-
nın ümidi içerisindeyim. Avluya 
diktiği ağaçların ortasında, evin 
önüne attığı masada oturmuş, 
demir kapının gıcırdayan sesi-
ni duyduğu an başını kaldırıp 
bizi görecek. Kaşları, gözlükle-
rinin ardında önce tanımak için 
çatılacak sonra keyifle yukarı 
kalkacak.

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Salyangozlar yağmuru çok se-
verler ve yağmurun yağmasını 
dört gözle beklerlermiş. Bizim 
neşeli salyangoz da yağmur 
yağınca o kadar mutlu olmuş ki 
incecik yağan yağmurun altın-
da şarkılar söyleyip dans etme-
ye başlamış. 

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Bir zamanlar şehrin birinde 
Güneş adında küçük bir çocuk 
yaşarmış. Çocuğun yanakları 
al al, gözleri ışık ışıkmış. As-
lında bu şehrin kendisi rengâ-
renkmiş. Parklarda çocuklar 
oynasın diye turuncudan kır-
mızıya kaydıraklar, salıncaklar 
ve çeşit çeşit oyuncaklar bulu-
nurmuş. Güneş en çok parkları 
severmiş bu şehirde.

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Ali, bir gün yine arkadaşları ile 
nehrin kıyısına gelmiş. Onlar 
kıyıda yüzerken kendisi derin-
lere inmiş. Bir bakmış ki orada 
bir kadın oturmuş, ekmek yapı-
yor. Suyun yüzüne çıkmış. Ar-
kadaşlarına:
— Ben suyun dibine dalıp size 
sıcak ekmek getireceğim, de-
miş. Onların alaylı bakışları 
arasında suya tekrar dalmış.

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Yörük Beyi, Çoban Dede’nin 
eline sarılıp öpmüş, Kafda-
ğı’nın yoluna koyulmuş. Gün-
lerce yürümüş. Az gitmiş, uz 
gitmiş, dere tepe düz gitmiş. 
Günler, geceler geçmiş. De-
reler, tepeler aşmış. Sonunda 
Kafdağı’na erişmiş. Kapının 
önüne gelmiş. “Açıl kapım 
açıl!” deyince kapı hemen açılı-
vermiş. Yörük Beyi, tepesi gök-
lere değen ulu ağacı görmüş.
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Yeryüzü, dağlar, ovalar, akarsular, vadiler, çöller vb. sanki hep bugünkü gibiymiş ve bundan böyle de hep aynı şeklini 
koruyacakmış gibi gelir bize. Aslında hiç öyle değildir. Dünyamız çok ağır da olsa sürekli değişir. Çöller büyür, küçülür, 
yok olur, ortaya çıkar; yeni dağlar oluşur, akarsular yatak değiştirir, yeni kayalar ortaya çıkar, eskileri yok olur. Bunlar 
olurken de şiddetli yer sarsıntıları, çok büyük doğal olaylar gerçekleşir. Bütün bunlar jeoloji biliminin ilgi alanına girer. 

Altı Çizili Sözcüklerin Sözlük Anlamları:
a) Tek sıra elmastan gerdanlık.
b) Tartıda çok çeken, hafif karşıtı.
c) Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra.
d) Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine veya içine yatılan eşya, döşek.
e) Büyük ve sert taş kütlesi.
f) Yer bilimi.

Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangilerinin anlamı doğru verilmiştir?

A) akarsu, ağır, çöl, yatak, jeoloji
B) ağır, çöl, yatak, kaya
C) akarsu, çöl, yatak
D) çöl, kaya, jeoloji

Genç bir çift, bir mahalleye taşınmışlar. Sabah kahvaltı yaparlarken komşu da çamaşırları asıyormuş. Kadın kocasına 
“Bak, çamaşırları yeterince temiz değil. Çamaşır yıkamayı bilmiyor, belki de doğru sabunu kullanmıyor. ”demiş. Kocası 
ona bakmış, hiçbir şey söylememiş, kahvaltısına devam etmiş. Kadın, komşusunun çamaşır astığını gördüğü her sabah 
aynı yorumu yapmaya devam etmiş. Bir ay kadar sonra, komşusunun çamaşırlarının tertemiz olduğunu gören kadın çok 
şaşırmış. “Bak, çamaşır yıkamayı öğrendi sonunda, merak ediyorum, kim öğretti acaba?” demiş kocasına. Kocası da 
“Ben bu sabah biraz erken kalkıp penceremizi sildim.” diye cevap vermiş.

Bu metnin konusu, ana fikri ve başlığı aşağıdakilerden hangisidir?

SORULAR

TEST1.

TEST2.

 Konu Ana fikir Başlık

A) Kendi hatalarını fark etmemek Başkasının kusurlarına bakmak yerine önce 
kendi kusurlarımıza bakmalıyız. Kirli Pencere

B) Temizliğin önemi İyiliklerle karşılaşmak için iyi bakmalı ve iyi dü-
şünmeliyiz. Temiz Çamaşırlar

C) Kahvaltının iletişimdeki yeri Başkalarıyla ilgili konuşmadan önce mutlaka 
doğruluğunu öğrenmeliyiz. Sabah Kahvaltısı

D) Komşuluk ilişkileri Güzel düşünen, hayatından lezzet alır. Komşunun Evi



15

Hacivat ile Karagöz oyunu karakterlerinden hangisinin ifadesi kanıtlanabilirliği yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Hacivat                    B) Karagöz                     C) Zenne                        D) Beberuhi

Verilen metinlerin ortak özelliği olarak,

 I- Bilgi vermek amacıyla yazılmıştır.

 II- Aynı konu ele alınmıştır.

 III- Kişisel görüşlere yer verilmemiştir.

hangileri söylenebilir?

A) Yalnız I                B) Yalnız III                     C) I  ve II                            D) I  ve III

TEST3.

TEST4.

Oyun adını Karagöz’den 
almaktadır. Akademik or-
tamda ise günümüze kadar 
gölge oyunu olarak ele alın-
mıştır.

Hayalî adı verilen sanatçı-
lar oyunları doğaçlama ola-
rak değiştirebilen, örneğine 
az rastlanan yetenek ve 
zekâya sahip kişilerdir.

Karagöz adı ile yaygın ola-
rak bilinen bu oyuna, halk 
arasında  “Hacivat”  denildi-
ği de bilinmektedir. 

Gölge oyununun kaynağı 
Güneydoğu Asya ülkeleri 
olarak kabul edilir.  Türki-
ye’ye gelişi hakkında ise 
değişik görüşler vardır. 

BEBERUHİ ZENNE

HACİVAT KARAGÖZ

Türkiye; coğrafi konumu, jeolojik yapısı ve 
farklı ekolojik özellikleri ile dünyadaki zengin 
biyoçeşitliliğe sahip ülkelerden biri. Türki-
ye’de yaklaşık 12.000 bitki türü yetişir. Bunla-
rın 4.000’den fazlası sadece Türkiye sınırları 
içerisinde yetişen endemik bitkiler arasında 
yer alır. Sadece belirli bir bölgeye özgü bitki-
lere “endemik bitkiler” adı verilir. 

Bazı kimyasal tepkimelerin sonucu ışık yayı-
lır. Örneğin gündelik hayatta ateşten yayılan 
alev, yanma tepkimesi sonucu oluşan bir ışık 
yayılımıdır. Kimyada bu olaya “kimyasal ışıl-
dama” denir. Bir canlı tarafından gerçekleşti-
rilen kimyasal tepkime sonucu ışık yayılma-
sına ise “biyolüminesans” denir.
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Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) İki gün boyunca Ege Denizi’nin sıcaklığı 20°C’dir.
B) Çarşamba günü sıcaklığı en düşük deniz Ege’dir
C) Marmara beş gün boyunca diğer denizlerden daha soğuktur.
D) Akdeniz’in suyunun en sıcak olduğu günler pazartesi, çarşamba ve perşembedir.

Tablodaki cümlelerde işaretlenen isim tamlamalarının hangilerinde yanlışlık yapılmıştır?

A) 1 ve 4               B)  2 ve 5                C)  3 ve 4                   D)  3 ve 5

TEST5.

TEST6.

23

22

21

20

19

18

17

16

15

D
EN

İZ
 S

U
YU

 S
IC

AK
LI

Ğ
I (

ºC
)

Pazartesi          Salı           Çarşamba       Perşembe        Cuma

Marmara

Ege

Akdeniz

Cümleler Belirtili İsim
Tamlaması

Belirtisiz İsim 
Tamlaması

Zincirleme İsim 
Tamlaması

1. Bulutların üstünde cümleler kuralım.

2. Deniz suyunun serinliğini hissediyordu herkes. 

3. Malzemeleriniz hazır olduktan sonra çörek yap-
mak çocuk oyuncağıdır.

4. Tabiat, ozanın şiirlerinin ilham kaynağıdır.

5. Çiçeklerin tatlı kokusu her tarafa yayılmıştı.

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX
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Yukarıda iç içe geçmiş iplerden sıfat tamlaması yazılı olan ip çözülürse diğerleri de açılacaktır.

Buna göre kaç numaralı ip çözülmelidir?

A) 1                           B) 2                          C) 3                                   D) 4

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir kullanılmamıştır?

A)      Tarihî bir gezinti için Mardin’e doğru yol alıyoruz.
B)      Babamın aldıklarını şuraya bırakabilirsiniz.
C)      Sen yine de bu konuyu benden iyi biliyorsun.
D)      Keyifle içtiğiniz o çayı kim yaptı?

Renkli  kutulardaki tekerlemelerin hangisinde hem zamir hem de sıfat bulunmaktadır?

A) Turuncu             B) Gri                   C) Mavi                             D) Yeşil

1

3

2

4

zekânın
sınırsız 
gücü

komşunun 
bebeğinin 

sesi

kol
saatinin 

rengi

ağaç
gölgesinin 

serinliği

TEST7.

TEST8.

TEST9.

Kırmızı kırmızı tuğlalar, üst üste konmuşlar, 
bir araya gelerek bize ev olmuşlar.

Şu köşe yaz köşesi
Şu köşe kış köşesi
Ortada su şişesi.

Kara kızın kısa kayışını kasışına kızma-
yışına şaşmamışsın da kuru kazın kızıp 
kayısı kazışına şaşmış kalmışsın.

Şu yoğurdu sarımsaklasak da mı sakla-
sak sarımsaklamasak da mı saklasak?
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Yıldız, hafta içi her gün okula gitmektedir. Okula giderken farklı taşıtlar kullanmaktadır.

֍ Salı günü okula giderken bisiklet kullanmaktadır.

֍ Patenle gittiği gün ilk gün değildir.

֍ Haftanın bir günü ailesinin aracıyla okula gitmektedir.

֍ Bisikletle gittiği günle otobüse bindiği gün arasında araç kullanmamaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

TEST10.

A) PAZARTESİ

Paten

SALI

Bisiklet

ÇARŞAMBA

Özel Araç

PERŞEMBE

Otobüs

CUMA

Yaya

B) PAZARTESİ

Yaya

SALI

Bisiklet

ÇARŞAMBA

Paten

PERŞEMBE

Özel Araç

CUMA

Otobüs

C) PAZARTESİ

Özel Araç

SALI

Bisiklet

ÇARŞAMBA

Yaya

PERŞEMBE

Otobüs

CUMA

Paten

D) PAZARTESİ

Özel Araç

SALI

Bisiklet

ÇARŞAMBA

Yaya

PERŞEMBE

Paten

CUMA

Otobüs
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CEVAPLAR

ETKİNLİK1.

ETKİNLİK2.

ETKİNLİK3.

1

R
K
E
O
L
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İ
K

K

R
K
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T

P
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D

İ
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U
C
İ
T

H
A
M

S         N   A    T

V         S    İ    K    A

P         S    T

K   A         D    E

Z    İ    L     İ

A    V    İ    M

8

9

5
6 7

10
4

11

12

3

Karşılaştırma Sebep-sonuç Amaç-sonuç Koşul

3 Şubat 1966
20 Şubat 1877

2 Şubat 1935
24 Şubat 1938 16 Şubat 1925 12 Şubat 1984

• Bursa il sınırlarında yer alan Uludağ, 2543 m yüksekliğiyle herkesi kendine hayran bırakan bir dağdır. (Öznel)

• Adalet Ağaoğlu’nun zevkle okuduğum Fikrimin İnce Gülü adlı eseri, 1976’da okurlarıyla buluşmuş. (Öznel)

• Heyecanla beklenen uzaktan eğitim süreci 19 Ocak itibariyle başlayacak. (Öznel)

• Bilimsel adı Persea Americano olan avokado, çok lezzetli bir ağaç meyvesidir. (Öznel)

• Dört gözle beklenen Türksat 5A, 8 Ocak 2021 Cuma günü Türkiye saati ile 05.15’te Uzay’a coşkuyla gönderildi. 
(Öznel)

2
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ETKİNLİK4.

ETKİNLİK5.

ETKİNLİK6.

ETKİNLİK8.

A

Peynirin
Tarihi

Peynirin
Oluş

Serüveni

Renkli
Peynir

Servisleri

Peynirin
İlginç

Faydası

B C D

1) b 2) d 3) e 4) ç 5) a 6) f 7) c

1
3

1
3

1 deneyimsiz

2 biçim

3 süs

4 belge

5 durum

6 özel

(Sıfat tamlaması 
bulunan cümle)

a
h

(Sıfat tamlaması 
bulunan cümle)

b
c

f
(Sıfat tamlaması 
bulunan cümle)

ı

(Sıfat tamlaması 
bulunan cümle)

a
h

(Sıfat tamlaması 
bulunan cümle)

b
c

f
(Sıfat tamlaması 
bulunan cümle)

ı

ETKİNLİK7.
Her öğrenci bireysel dolduracaktır.
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ETKİNLİK9.

ETKİNLİK10.

Kişi Zamiri
1. ben, sen
13. kendi

İşaret Zamiri
2. o
6. buraya
8. burada

ZAMİRLER

Soru Zamiri
6. kimin
10. neyi

Belgisiz Zamir
3. bazıları
5. pek çoğu
9. kimileri

İlgi Zamiri
4. Arzu’nunkine
11. arabanınkini

İyelik Zamiri
7. evraklarınızı
12. odasını

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Hâlâ dedemi görebilecek olma-
nın ümidi içerisindeyim. Avluya 
diktiği ağaçların ortasında, evin 
önüne attığı masada oturmuş, 
demir kapının gıcırdayan sesi-
ni duyduğu an başını kaldırıp 
bizi görecek. Kaşları, gözlükle-
rinin ardında önce tanımak için 
çatılacak sonra keyifle yukarı 
kalkacak.

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Salyangozlar yağmuru çok se-
verler ve yağmurun yağmasını 
dört gözle beklerlermiş. Bizim 
neşeli salyangoz da yağmur 
yağınca o kadar mutlu olmuş ki 
incecik yağan yağmurun altın-
da şarkılar söyleyip dans etme-
ye başlamış. 

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Ali, bir gün yine arkadaşları ile 
nehrin kıyısına gelmiş. Onlar 
kıyıda yüzerken kendisi derin-
lere inmiş. Bir bakmış ki orada 
bir kadın oturmuş, ekmek yapı-
yor. Suyun yüzüne çıkmış. Ar-
kadaşlarına:
— Ben suyun dibine dalıp size 
sıcak ekmek getireceğim, de-
miş. Onların alaylı bakışları 
arasında suya tekrar dalmış.

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Vakitlerden birinde, şehirlerin 
birinde Güneş adında küçük 
bir çocuk yaşarmış. Çocuğun 
yanakları al al, gözleri ışık 
ışıkmış. Aslında bu şehrin ken-
disi rengârenkmiş. Parklarda 
çocuklar oynasın diye turun-
cudan kırmızıya kaydıraklar, 
salıncaklar ve çeşit çeşit oyun-
caklar bulunurmuş. Güneş en 
çok parkları severmiş bu şehir-
de.

GERÇEK (    )

KURGUSAL (    )

Yörük Beyi, Çoban Dede’nin 
eline sarılıp öpmüş, Kafda-
ğı’nın yoluna koyulmuş. Gün-
lerce yürümüş. Az gitmiş, uz 
gitmiş, dere tepe düz gitmiş. 
Günler, geceler geçmiş. De-
reler, tepeler aşmış. Sonunda 
Kafdağı’na erişmiş. Kapının 
önüne gelmiş. “Açıl kapım 
açıl!” deyince kapı hemen açılı-
vermiş. Yörük Beyi, tepesi gök-
lere değen ulu ağacı görmüş.

XXX XXX

XXX

XXX XXX
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D

D

A

C

A

C

B

B

A

C

TEST1.

TEST4.

TEST2.

TEST5.

TEST8.

TEST3.

TEST6.

TEST9.

TEST7.

TEST10.

CEVAPLAR


