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OKYANUSUN SESİ

Kumsalda deniz kabuğu toplamayı severiz. Miniciktirler ama 
hepsi nasıl da çeşit çeşit, rengârenktir. Size, “Deniz kabuğunu 
kulağına dayarsan denizin, okyanusların sesini duyarsın.” diyen 
oldu mu? Denemediyseniz bu yaz mutlaka yapın. Duyacağınız 
ses gerçekten de denizlerin, dalgaların sesine çok benzer. Ancak 
işin aslı, bu ses çevremizdeki gürültünün kabuk içinde yankıla-
narak değişmesi, büyümesiyle ortaya çıkar. Kabuğun şekli ve 
büyüklüğü sesin karakterini etkiler. Değişik deniz kabuklarından 
farklı sesler çıkar çünkü her kabuk farklı frekansta vurgu oluş-
turur. Siz, yine de kabuğu kulağınıza dayayın ve kendinizi mavi 
dünyaya bırakın.

Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Harfleri karışık olarak verilen sözcükleri anlamla-
rından yola çıkarak bulunuz ve noktalı yerlere yazınız.

ETKİNLİK1.

Denize, göle vb. yerlere 
girilebilen genellikle

kumluk alan.
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Gerçek, esas.
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Kıtaları birbirinden ayıran 
deniz, umman.
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Ayırt edici nitelik.
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Konuşma, okuma sıra-
sında bir hece veya sözcük 
üzerine diğerlerinden daha 
farklı olarak yapılan baskı.             

................................
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ETKİNLİK2.

1) Sorunlarla başa çıkabilecek potansiyele sahipsen bir grubun liderliğini yürütmeye uygunsundur.

2) Canlılar, kendileri için güvenli bir yaşam alanı oluşturmak gayesiyle içsel bir çabaya girerler.

3) Beklentilerini büyük tutmadığın için sahip olduğun her başarı, seni mutlu ediyor.

4) Bütün gün yaşananları didik didik etmek için bulduğu en iyi çözüm, açtığı müzikle gözlerini tavana dikip düşünmektir.

5) Şemsiye, aslında güneşten korunmak için ilk olarak Mezopotamya’da kullanılmıştır.

6) Kahramanın asıl kimliğiyle henüz tanışmadıysanız yazarın ilk kitabını okumanızı tavsiye ederim.

7) Dünyadaki değerli elementler azaldığından bilim insanları gözünü uzay madenciliğine çevirdi.

8) İnsanlar, birbiriyle iletişim kurarsa ortamdaki dirlik ve düzenin sağlanması kolaylaşır.

Aşağıdaki göngü sırasıyla sebep-sonuç, amaç-sonuç, koşul cümlelerinden örüntü oluşturacak biçimde doldu-
rulacaktır. Buna göre verilen cümleleri uygun boşluklara yazınız.

Gürleyen gökle birlikte 
boşanırcasına yağmur 

yağdığı için herkes 
şemsiyesini aramaya 

koyuldu.
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ETKİNLİK3.

Numaralanmış cümlelerin öznel mi nesnel mi olduğunu bularak boşluklara "Ö" veya "N" yazınız.

..........

1
Çocuklar, bahar ayların-
da diğer mevsimlere göre 
daha hızlı büyür.

..........

3
İlk bilim kurgu filmi, 
1902’de gösterime giren 
“Ay’a Yolculuk”tur.

..........

5
Öylesine canlı ifadeler 
seçmiş ki anlattığı olayları 
bire bir yaşıyorsunuz.

..........

2
Dostluk, okudukça artan 
bir kitaptır.

..........

4
Kütüphanelerdeki kitap-
lar, raflara özel bir sisteme 
göre dizilir.

..........

6
Gökyüzünde görülebile-
cek belki de en güzel gör-
sel olay gökkuşağıdır.
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ETKİNLİK4.

Bilgilendirici metin; bilgi vermek, ikna etmek, inandırmak, yönlendirmek, uyarmak amacıyla yazılan me-
tinlerdir.

Soruları metne göre cevaplayınız.

Aşağıdaki piktogramların ne anlama geldiğini altlarındaki boşluğa yazınız.

PİKTOGRAMLAR HER YERDE

Piktogramlar; bir nesneyi, bir alanı, bir davranışı ya da bir olayı 
anlatan çizimlerdir. Bu çizimlerin en önemli özelliği, çok basit ve 
ayrıntı içermiyor olması. Böylece anlatılmak istenen şey; farklı 
yaşlarda, farklı dilleri konuşan ve hatta okuma yazma bilmeyen 
kişiler tarafından kolayca anlaşılabilir. Piktogramlarla günlük ya-
şantımızda sıkça karşılaşırız. Havalimanları, tren garları, alışve-
riş merkezleri, hastaneler, müzeler gibi pek çok alanın yanı sıra; 
trafikte, hatta ambalajlarda ve bazı ürünlerin üzerinde çeşitli pik-
togramlar görebiliriz. Piktogramlarda renk kullanılmaz. Pek çok 
piktogram, yalnızca siyah zemin üzerine beyaz çizim ya da beyaz 
zemin üzerine siyah çizimden oluşur. Bunun nedeni, renklerin 
farklı kültürler için farklı anlamlar ifade edebilmesidir.  

• TARİHSEL BİLGİ •
Piktogramlar ilk olarak günümüzden binlerce 
yıl önce yaşamış bazı uygarlıklar tarafından 
kullanılmıştır. Örneğin; Sümerler döneminde 
kullanılan çivi yazısında, Mısır'da kullanılan 

hiyerogliflerde piktogramlar yer alır.

Kırılabilir
malzeme

Tuvaletler Geri
dönüşebilir 
malzeme

Akaryakıt
istasyonu

( .......................) ( .......................) ( .......................) ( .......................) ( .......................) ( .......................)

1. Piktogramın 
detay içermemesi 
ve sade olmasının 

sebebi nedir?

2. Nerelerde piktog-
ramlara rastlarız?

3. Piktogramlarda 
renk neden kulla-

nılmaz?

4. Metin bilgilendi-
rici midir, olaya mı 
dayalıdır? Neden?
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ETKİNLİK5.

Yukarıda verilen haber metnini okuyunuz. Haber metninin özelliklerini yansıtan ifadeleri işaretleyiniz.

İLK KADIN ASTRONOT
 
İlk olarak Kasım 2014'te Avrupa Uzay Ajansı'nın "Futura" 
(gelecek) isimli misyonu için uzaya giden Cristoforetti, 199 
gün 16 saat boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gö-
rev yapmıştı.

Cristoforetti, bu misyonla tek bir seferde uzayda en fazla 
zaman geçiren Avrupalı astronot olmuştu.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından bugün yapılan açıkla-
maya göre Cristoforetti 2022'nin ilkbahar aylarında yeniden 
Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek.

Herhangi bir konuda kişisel görüşler yansıtılmıştır.

Bir durum veya olayları; gazete, dergi gibi yayın organlarıyla ya da radyo, televizyon gibi iletişim 
araçlarıyla topluma sunulmak üzere yazılı metin hâline getirilmiştir.

Metinde okuyucunun düşüncelerini değiştirme amacı vardır.

Yazılan metin; kolay anlaşılır, akıcı, açık ve durudur.

Yazı, tarafsız bir şekilde yorumdan uzak olarak kaleme alınmıştır.

Haber; herkes tarafından ilgi gören, yeni, doğru ve önemli bir özellik taşımaktadır.

Metin,5N1K (kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin?) sorularına cevap verebilecek nitelikte yazıl-
mıştır.
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ETKİNLİK6.

Cümlede ya da paragrafta verilen düşünceyi daha anlaşılır, somut hâle getirmek için konuyla ilgili örnekler 
verilmesine "örneklendirme" denir.

Karşılaştırma cümleleri, en az iki farklı varlığı, olayı, durumu, kavramı birbiriyle örtüşen birbirine benze-
yen ya da karşıt yönleriyle kıyaslayan cümlelerdir.

1. Antarktika'nın çetin koşullarına dayanabilecek canlı türü sınırlıdır. Çevresindeki sularda denizaslanları, 
balinalar, planktonlar yaşar.

2. Kuzay Kutbu'nda yıllık ortalama sıcaklık 0 dereceyken en düşük sıcaklık -68 derece olarak kaydedilmiştir.

3. Kuzey Kutbu'nu oluşturan buz soğuktur ama altındaki okyanus o denli soğuk değildir.

4. İnsan bedeni kemiklerden, kaslardan, dokulardan ve deriden oluşur ancak en yoğun olanı kemiklerdir.

5. Her şeyin içini gösteren x - ışınları bizim için önemli bir araçtır ve birçok alanda kullanılır. Özellikle alışveriş 
merkezi ve havaalanları için güvenliğin önemli bir ögesidir.

6. Eğer bedene x - ışını gönderilirse bunlar; kaslardan, dokulardan, deriden kolayca geçer ama kemiklerden 
geçemez.

Verilen cümlelerin başındaki numaraları cümlelerin belirttiği anlama göre aşağıda uygun yerlere yazınız.

K KARŞILAŞTIRMA

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

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

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

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

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

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

Ö ÖRNEKLENDİRME

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

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

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

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

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

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



9

ETKİNLİK7.

Aşağıdaki cümlelerde kullanılan yabancı sözcüklerin altını çizerek Türkçe karşılıklarını boş bırakılan alana 
yazınız.

Kültürümüzün en büyük taşıyıcısı dil-
dir. Güzel dilimiz, gelecek kuşaklara 
bırakacağımız en önemli ulusal mira-
sımızdır. Bu nedenle de korunması, 
biçim ve içerik unsurlarıyla yaşatılma-
sı hepimizin millî sorumluluğudur.

Dil, insanlar arasında anlaşmayı 
sağlayan en önemli araçtır. Milletleri 
var eden en önemli ögelerin başında 
dil gelir.

Dil, bir milleti birbirine bağladığı gibi 
kuşaklar arasında da önemli bir köprü 
kurar.

Dilimizi  koruma mücadelesinin 
başında, gerek yazılı gerekse sözlü 
ifadelerimizde, günlük sohbetleri-
mizde yabancı sözcüklerin Türkçe 
karşılıklarını tercih etmek gerekir.

" Bir ülkeyi
yıkmak istiyorsanız
dilini tahrip ediniz."

Konfüçyüs

DİLİMİZE HENÜZ YERLEŞMEMİŞ YABANCI SÖZCÜKLERİN TÜRKÇELERİNİ KULLANMAK

Bu dükkânda imitasyon ürünler de satılıyormuş.

Sevdiğim dizinin bu haftaki fragmanı heyecan vericiydi.

Kedimizin sempatik hâli herkesin dikkatini çekiyor.

Yaşlılarımız yeni jenerasyonu anlamakta güçlük yaşıyor.

Gençler her güzel ortamı selfi çekerek değerlendiriyor.

Okulumuzun önüne arabaları yavaşlatmak için bariyer yapıldı.

Yöneticimiz binamıza izolasyon yapılacağını söyledi.

Babam yeni işinde full-time çalıştığı için eve erken gelemiyor.

Boğazın ambiyansı şehre gelen turistleri çok etkiliyor.

Globalleşen dünyada salgın hastalıklar daha hızlı yayılıyor.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



10

ETKİNLİK8.

Tek başlarına bir anlam taşımayan, kendinden önceki sözcükle ilgi kurarak cümle içinde anlam kazanan 
sözcüklere "edat (ilgeç)" denir. Dilimizde, “gibi, kadar, ile, için, dolayı, ötürü, yalnız, ancak, tek, üzere, 
sanki, -e doğru, -e karşı…” en çok kullanılan edatlardandır. Edatlar; sözcükler arasında benzerlik, neden, 
amaç, eşitlik, yön, araç vb. gibi anlam ilgileri kurarlar.

1
Benzerlik

2
Yön

3
Zaman

4
Birliktelik

5
Neden

6
Sadece

7
Tezlik

8
Araç

Aşağıdaki cümlelerde yer alan edatları bularak altını çiziniz ve edatların cümleye kattığı anlamların numaraları-
nı boşluklara yazarak belirtiniz. 

Beyaz kâğıda tükenmez kalemle bir şeyler yazmaya başladı.

Zor günümde bir o vardı yanımda.

Çığlığı duyduğum gibi içeri girdim.

Denize karşı oturup çaylarımızı yudumladık.  

Yağmur yağıyor diye maç iptal edildi.   

Ay kadar parlak bir yüzü vardı.

Günlerdir kitaplarımla baş başayım.  

Sabahtan beri şu şarkı kafamın içinde çalıp duruyor.  
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ETKİNLİK9.

İsimlerin önüne gelerek isimleri renk, şekil, durum, sayı vb. yönlerden niteleyen veya belirten sözcüklere 
"sıfat" denir.
İsimlerin yerini geçici olarak tutan sözcüklere "zamir" denir.

Merhameti, çoğu insan acıma duygusu ile karıştırır.

Merhamet, başkasını acınacak duruma sokmamak için uğraşmaktır.

Belki bazılarınız duymamış olabilir, ünlü bir fizikçidir o.

Karşı evin balkonu denize karşı keyifle oturmak için düzenlenmiş.

Sorular sana doğru yöneltilince çok heyecanlandın.

Verilen cümlelerde altı çizili sözcükleri, türünü göre aşağıda uygun yerlere yerleştiriniz.

Sıfat

Zamir
Edat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............
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ETKİNLİK10.

Tek başına anlamı olmayan, anlamca birbirleriyle ilgili cümleleri veya cümledeki görevdeş söz ve söz öbek-
lerini bağlamaya yarayan sözcüklere "bağlaç" denir. 

ve

çünkü

veya

madem

ya da

yoksa

kâh ... kâh

yani

ancak

dahi

oysa

üstelik

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen bağlaçlardan uygun olanları yazarak doldurunuz.

Yeni evimize taşındık …………… mahalleye bir türlü alışamadık. 

Akşam misafirlere beyti …………… külbastı yapmayı düşünüyorum.

Yaz tatilini Van’da ……………………. Güzelyalı’da geçirmeyi düşünüyorum.

Bu köyde ……….. mutlu …………. hüzünlü nice günler geçirdik.

Okuyacağı kitabı aldı …..…. odasına geçti.

Sınavdan düşük not almış ……………….... çok çalışmıştı.

İşimi en iyi şekilde yapıyorum …………….. ülkemi çok seviyorum.

……………………… müziği seviyorsun, bir müzik aleti çalmalısın.

Bulduğu gazete parçalarını ………………………….. okurdu.

Elinden kitap düşmüyor …………………… okumayı gerçekten çok seviyor.

Derslerine çalışıyor …………………….. evde annesine yardım ediyor.

Allah’tan işimi seviyorum ………….………… bu iş çekilecek gibi değil.
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ETKİNLİK11.

Güzergâh (Gidiş-dönüş güzergâhları aynıdır.)
Hafta içi

Sefer Kalkış
Saatleri

Hafta içi
Sefer Varış

Saatleri
Hat No

Siteler-Cennet Parkı-Belediye-Kent Meydanı-Valilik

Merkez Camii- Pazar Yeri-Valilik-Üniversite Kampüs

Meydanbaşı- Kütüphane- Çevre Yolu-Piknik Alanı

Kütüphane- Üniversite Kampüs- Sahaflar Çarşısı- İlçe Otogarı

Siteler- Belediye-Meydan AVM-Valilik- Millet Parkı

Merkez- Belediye- Piknik Alanı- Devlet Hastanesi

06.20

07.30

08.00

06.55

07.10

07.50

07.05

08.25

08.45

07.40

07.55

08.35

S-1

12

9-A

1-B

S-2

11-A

Valiliğe gitmek isteyen biri 12 numaralı hatta binebilir............

Üniversite kampüse gitmek isteyen biri ilçe otogarına giden otobüse de binebilir............

Piknik alanına gitmek isteyen biri 11-A ile 9-A hattına binebilir............

Belediyeden geçen hatlar S-2 ve 12 numaralı hatlardır............

Kütüphaneden sadece 1-B hattı geçmektedir............

Meydanbaşı’nda 9-A hattına binen biri, piknik alanında 11-A hattına geçebilir............

Yukarıdaki tabloda bir ilçede otobüs hat ve güzergâhlarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır. Sefer saatleri kalkış 
saatinden sonra saatte bir gerçekleşmektedir.  Bu bilgilere göre, tablonun altındaki ifadelerden doğru olanla-
rın başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.
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Ağlayabilen bir insan, gülmenin o mükemmel kıymetini belki de daha iyi anlayabilir.
Bilirim ki ağlayan bir kişinin kalbi henüz nasır tutmamıştır. Yüreği katılaşmamış, duyguları bitmemiştir.

Altı çizili sözcük grubuyla anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Duyarsızlaşmak

B) Değersizleşmek

C) Unutmak

D) Kırılmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde verilen anlam ilişkisi yanlıştır?

A) Kitaplarını raflara düzenli yerleştiremediğinden işlerini bitirememişti. (Neden-Sonuç)  

B) Kitaplarını raflara düzenli yerleştirmek için annesinden yardım istemeye gitti. (Amaç-Sonuç)

C) Kitaplarını raflara düzenli yerleştirmek istemiş ancak bunu başaramamıştı. (Koşul)

D) Kitaplarını raflara düzenli yerleştirmediği için saatlerce sızlanıp durdu. (Neden-Sonuç)

(I) Âşık Veysel, Türk âşık şiirinin Türkiye’deki en önemli temsilcilerinden biridir. (II) 
Çocuk yaşta gözlerini kaybeden Âşık Veysel, sazı ile hayata tutunmuştur. (III) Sazı 
ile unutulmaz eserlere imza atan Âşık Veysel, engelli bireylerin toplumda neler ya-
pabileceğinin en güzel göstergesi olmuştur. (IV) Âşık Veysel, şiirlerinde toplumsal 
sorunlara, doğaya ve farklı duygulara yer vermiştir.

Numaralarla gösterilen ifadelerden hangileri kanıtlanabilir niteliktedir?

A) Yalnız IV     B) I ve II

C) II ve IV     D) III ve IV

Yılın en güzel zamanlarından biridir yılbaşı. Önceki yıl iyisiyle kötüsüyle geride kalmıştır. Yeni yılda nelerin olacağı tabii 
ki belli değildir ama herkes kendisi, ailesi ve sevdikleri için yeni yıldan umutludur. Eski yılın son günü, yalnızca bayram 
günlerinde olduğu gibi bir heyecan, bir telaş içinde geçer. Herkeste yeni yılın taze bir başlangıç olacağı duygusu ege-
mendir. Geçmişin değerlendirmesi yapılır ve daha güzel günler için birtakım kararlar alınır.

Aşağıdakilerden hangisi verilen metinde anlatılmak istenenle örtüşür?

A) Zamanı öyle bir yaşayın ki tazelenecek anılar biriktikçe biriksin.

B) Dünden ders çıkarın, bugünü yaşayın ve yarın için umutlu olun.

C) İnsan, her gününü bayram havasında yaşarsa hayatının tadı çıkar.

D) Hatalarınızdan ders çıkarmayı öğrendiğinizde geleceğe yön verirsiniz.

SORULAR

TEST1.

TEST2.

TEST3.

TEST4.
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TEST5.

Öğrencilerin okuduğu kitaplardaki metinlerde sırasıyla hangi düşünceyi geliştirme yolları kullanılmıştır?

              I.                                             II.                                        III.                                          IV.           

A) Örneklendirme             Karşılaştırma                     Tanımlama                    Tanık Gösterme

B) Tanımlama             Tanık Gösterme                      Karşılaştırma                     Örneklendirme

C) Örneklendirme            Tanık Gösterme                      Tanımlama                         Karşılaştırma

D) Tanımlama                            Örneklendirme                     Karşılaştırma                     Tanık Gösterme

Beyaz fon üzerinde iç içe geçmiş 
mavi, sarı, siyah, yeşil ve kırmızı 
renkli beş halka Olimpiyat Oyun-
ları’nın simgesidir. Vermek istedi-
ği mesaj, Olimpiyat Oyunları’nın 
bütün kıtalardan atletlerin bir 
araya geldiği, bütün ülkelere açık, 
uluslararası bir etkinlik olduğudur. 

I. II.
Ekmek bedeni nasıl beslerse oku-
mak da ruhu besler. Büyük yazar-
lar ömürlerinin çoğunu okumakla 
geçirirler. Montesquie, “Çeyrek 
saatlik bir okumanın gideremediği 
bir kederim olmamıştır.” der.

III.
Biricik kulaklıklarımız. Yokluğu 
dayanılmaz sıkıntı yaratan en de-
ğerli eşyalarımızdan oldular artık. 
Sanki bir uzantımız gibiler. Her 
yere götürüyoruz onları, yanımız-
dan hiç ayırmıyoruz. Ama onların 
böylesine üzerine titrerken acaba 
gerçek birer uzvumuz olan kulak-
larımıza yeterince ilgi gösteriyor 
muyuz? IV.

Renklerin insan psikolojisi üzerinde bazı etkileri olduğu 
belirlenmiştir.  Beyaz, açık sarı insanı dinlendirir; pembe, 
mavi canlandırır; mor, kahverengi gi bi koyu renkler yorar, 
karamsarlaştırır.
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TEST6.

TEST8.

TEST7.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edatın cümleye kattığı anlam yanlış gösterilmiştir?

A) Salih, arkadaşıyla izci kampına katılacakmış. (Birliktelik)

B) Kardeşim için evi baştan aşağıya yeniledik. (Özgülük)

C) Çocukken ince bir dal kadar narin yapılı biriydi.(Ölçü)

D) Iğdır, çevresine göre daha ılıman bir iklime sahip. (Karşılaştırma)

Aşağıdakilerin hangisinde görselin vermek istediği mesaj yer almaktadır?

A) Teknoloji sayesinde insanların araştırma yapmaları kolaylaşmıştır.

B) Birey, bulunduğu topluma teknoloji sayesinde ayak uydurmuştur.

C) Teknolojiyle iş gücü azalmış, insanlar bu sayede rahata alışmıştır.

D) İnsanlar teknolojiye kendini kaptırarak sosyallikten uzaklaşmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ile” bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Gülseren, annesiyle kitap okumaya bayılıyor.

B) Bağ evimizin çatısını fırça ile boyama işi bana düştü.

C) Sırt çantası ile azık torbasını almayı kesinlikle unutma.

D) Doğa gezisine otobüs ile gitmeye karar verildi.

“ile” cümlede hem edat hem de bağlaç görevinde kullanılabilir. Bir cümlede kullanılan “ile” sözcüğü yerine 
“ve” getirebiliyorsak bağlaç, getiremiyorsak edat görevinde kullanılıyordur.
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TEST9.

Sloganın vermek istediği mesaj aşağıdaki karikatürlerin hangisinde yoktur?

A)

C)

B)

D)

"SIFIR TEKNOLOJİ" DEĞİL,

"SINIRSIZ TEKNOLOJİ" DEĞİL,

"YETERİNCE TEKNOLOJİ"!
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Denize, göle vb. yerlere 
girilebilen genellikle

kumluk alan.
KUMSAL

UM

K

A

SL

1

ES

F

R

AK

5

G

U

V

UR
6

LS

AI

Gerçek, esas.
ASIL

4

N

Y

K

U

S

O

A

Kıtaları birbirinden ayıran 
deniz, umman.

OKYANUS

2

Sıklık.
FREKANS

K

A

K

T

R

R

E

A

Ayırt edici nitelik.
KARAKTER

3

Konuşma, okuma sıra-
sında bir hece veya kelime 
üzerine diğerlerinden daha 
farklı olarak yapılan baskı.             

VURGU

CEVAPLAR

ETKİNLİK1.

ETKİNLİK2. Gürleyen gökle birlikte 
boşanırcasına yağmur 

yağdığı için herkes 
şemsiyesini aramaya 

koyuldu.
Canlılar, kendileri için 

güvenli bir yaşam alanı 
oluşturmak gayesiyle 

içsel bir çabaya girerler.

İnsanlar, birbiriyle iletişim 
kurarsa ortamdaki dirlik 
ve düzenin sağlanması 

kolaylaşır.

Sorunlarla başa çıkabile-
cek potansiyele sahipsen 

bir grubun liderliğini 
yürütmeye uygunsundur.

Şemsiye, aslında gü-
neşten korunmak için ilk 
olarak Mezopotamya’da 

kullanılmıştır.

Beklentilerini büyük 
tutmadığın için sahip 

olduğun her başarı, seni 
mutlu ediyor.

Dünyadaki değerli ele-
mentler azaldığından bi-
lim insanları gözünü uzay 

madenciliğine çevirdi.

Bütün gün yaşananları 
didik didik etmek için bul-
duğu en iyi çözüm, açtığı 
müzikle gözlerini tavana 

dikip düşünmektir.

Kahramanın asıl kimliğiy-
le henüz tanışmadıysanız 

yazarın ilk kitabını oku-
manızı tavsiye ederim.

N
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ETKİNLİK3.

ETKİNLİK4.

N

1
Çocuklar, bahar ayların-
da diğer mevsimlere göre 
daha hızlı büyür.

N

3
İlk bilim kurgu filmi, 
1902’de gösterime giren 
“Ay’a Yolculuk”tur.

Ö

5
Öylesine canlı ifadeler 
seçmiş ki anlattığı olayları 
bire bir yaşıyorsunuz.

Ö

2
Dostluk, okudukça artan 
bir kitaptır.

N

4
Kütüphanelerdeki kitaplar, 
raflara özel bir sisteme 
göre dizilir.

Ö

6
Gökyüzünde görülebile-
cek belki de en güzel gör-
sel olay gökkuşağıdır.

Yürüyen
merdiven

Restoran Çöp kutusu Havaalanı Acil çıkış Akaryakıt
istasyonu

1. Piktogramın 
detay içermemesi 
ve sade olmasının 

sebebi nedir?

Böylece anlatılmak 
istenen şey farklı 
yaşlarda, farklı dilleri 
konuşan ve hatta 
okuma yazma bilme-
yen kişiler tarafından 
kolayca anlaşılabilir.

2. Nerelerde piktog-
ramlara rastlarız?

Havalimanları, tren 
garları, alışveriş 
merkezleri, hastane-
ler, müzeler gibi pek 
çok alanın yanı sıra; 
trafikte, hatta ambalaj-
larda ve bazı ürünlerin 
üzerinde çeşitli piktog-
ramlar görebiliriz.

3. Piktogramlarda 
renk neden kulla-

nılmaz?

Farklı kültürlerde, farklı 
anlamlar ifade ettiği 
için piktogramlarda 
renk kullanılmaz.

4. Metin bilgilendi-
rici midir, olaya mı 
dayalıdır? Neden?

Bilgilendirici metindir. 
Çünkü  bize piktog-
ramlarla ilgili bilgi 
vermektedir.
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ETKİNLİK5.

ETKİNLİK6.

Herhangi bir konuda kişisel görüşler yansıtılmıştır.

Metinde okuyucunun düşüncelerini değiştirme amacı vardır.

Bir durum veya olay; gazete, dergi gibi yayın organlarıyla ya da radyo, televizyon gibi iletişim araçla-
rıyla topluma sunulmak üzere yazılı metin hâline getirilmiştir.

Yazılan metin; kolay anlaşılır, akıcı, açık ve durudur.

Haber; herkes tarafından ilgi gören, yeni, doğru ve önemli bir özellik taşımaktadır.

Yazı, tarafsız bir şekilde yorumdan uzak olarak kaleme alınmıştır.

Metin,5N1K (kim, ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin?) sorularına cevap verebilecek nitelikte yazıl-
mıştır.

K KARŞILAŞTIRMA

          
        2   3   4   6  

Ö ÖRNEKLENDİRME

              1    5   
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ETKİNLİK7.

ETKİNLİK8.

Bu dükkânda imitasyon ürünler de satılıyormuş.

Gençler her güzel ortamı selfi çekerek değerlendiriyor. 

Kedimizin sempatik hâli herkesin dikkatini çekiyor. 

Yaşlılarımız yeni jenerasyonu anlamakta güçlük yaşıyor.

Sevdiğim dizinin bu haftaki fragmanı heycan vericiydi. 

Okulumuzun önüne arabaları yavaşlatmak için bariyer yapıldı. 

Yöneticimiz binamıza izolasyon yapılacağını söyledi.

Babam yeni işinde full-time çalıştığı için eve erken gelemiyor. 

Boğazın ambiyansı şehre gelen turistleri çok etkiliyor. 

Globalleşen dünyada salgın hastalıklar daha hızlı yayılıyor. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

taklit

nesil

yalıtım

hava

öz çekim

tanıtım 
filmi

tam
zamanlı

küreselleşme

sevimli

engel

Beyaz kâğıda tükenmez kalemle bir şeyler yazmaya başladı.8

Zor günümde bir o vardı yanımda.6

Çığlığı duyduğum gibi içeri girdim.7

Denize karşı oturup çaylarımızı yudumladık.  2

Yağmur yağıyor diye maç iptal edildi.   5

Ay kadar parlak bir yüzü vardı.1

Günlerdir kitaplarımla baş başayım.  4

Sabahtan beri şu şarkı kafamın içinde çalıp duruyor.  3
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ETKİNLİK9.

ETKİNLİK10.

Yeni evimize taşındık ancak mahalleye bir türlü alışamadık. 

Akşam misafirlere beyti veya külbastı yapmayı düşünüyorum.

Yaz tatilini Van’da ya da Güzelyalı’da geçirmeyi düşünüyorum.

Bu köyde kâh mutlu kâh hüzünlü nice günler geçirdik.

Okuyacağı kitabı aldı ve odasına geçti.

Sınavdan düşük not almış oysa çok çalışmıştı.

İşimi en iyi şekilde yapıyorum çünkü ülkemi çok seviyorum.

Madem müziği seviyorsun, bir müzik aleti çalmalısın.

Bulduğu gazete parçalarını dahi okurdu.

Elinden kitap düşmüyor yani okumayı gerçekten çok seviyor.

Derslerine çalışıyor üstelik evde annesine yardım ediyor.

Allah’tan işimi seviyorum yoksa bu iş çekilecek gibi değil.

Sıfat

Zamir
Edat

çoğu
ünlü
karşı

başkasını
bazılarınız

o
sana

ile
için

-e karşı
-e doğru
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ETKİNLİK11.

Valiliğe gitmek isteyen biri 12 numaralı hata binebilir.D

Üniversite kampüse gitmek isteyen biri ilçe otogarına giden otobüse de binebilir.D

Piknik alanına gitmek isteyen biri 11-A ile 9-A hattına binebilir.D

Belediyeden geçen hatlar S-2 ve 12 numaralı hatlardır.Y

Kütüphaneden sadece 1-B hattı geçmektedir.Y

Meydanbaşı’nda 9-A hattına binen biri piknik alanında 11-A hattına geçebilir.D
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CEVAPLAR

A

B

C

B

D

A

C

D

C

TEST1.

TEST4.

TEST2.

TEST5.

TEST8.

TEST3.

TEST6.

TEST9.

TEST7.


