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1. 
Öğrencilere 21. yüzyılda insanların çok çeşitli becerilerle kendilerini donatmaları gerektiği anlatıl-
malıdır. Tek bir alanda kendilerini geliştirmelerinin çağın gereklerini karşılamada yetersiz kalacağı 
iyice öğretilmelidir. İmkân buldukça farklı eğitimlere gitmeleri ve kendilerine sunulan fırsatları de-
ğerlendirmeleri gerektiği hatırlatılmalıdır. Kendileri de farklı konularda gelişmeye istekli olmalıdırlar.

Bu metinde bazı sözcüklerin anlamları “▲, ■, ●, ♥” simgeleri ile verilmiştir. 

♥ Bir şey için en uygun zaman, uygun durum veya şart.

▲ Kendine özgü bir özellik taşıyan zaman parçası. 

■ Yararlanılabilecek uygun şart veya durum. 

● Bir şeye karşı eğilim arzusu olan kişi.

Anlamları verilen sözcükler metinden bulunarak aşağıdaki bulmacaya yerleştirilecektir.

■

♥

▲

●

ANAHTAR SÖZCÜK
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Buna göre numaralanmış kutularda yer alan harfler “ANAHTAR SÖZCÜK” bölümüne yerleştirildi-
ğinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşur? 

A)	 ÇİTA		 B)	 YALI		 C)	 ÇATI	 D)	 YAKA
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2. 

Öksüren ve ateşi olan kişilerle
yakın temastan mümkün
olduğunca kaçınınız.

KALINIZ!

EDERKENSEYAHAT

SAĞLIKLI

Bu görselle ilgili olarak, 

I. Eş anlamlısı olan birden fazla sözcük kullanılmıştır.

II. Mecaz anlamda kullanılan sözcük bulunmaktadır.

III. Zıt anlamlısı bulunan bir sözcüğe yer verilmiştir.

IV. Bir sözcük terim anlama gelecek şekilde kullanılmıştır.

ifadelerinden hangileri söylenemez?

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

3. Okula ilk başlarda adapte olmakta zorlanmıştı. Ancak okulun düzenlediği aktivitelere katıldıkça kendini 
okulun bir parçası gibi görmeye başlamıştı. Hatta yıl sonuna doğru okulun en faal öğrencilerinden biri 
olmuştu.

Bu metinde altı çizili sözcüklerin yerine Türkçe karşılık olarak aşağıdakilerin hangisi getirile-
mez?

A)	 etkinlik	 B)	 aktif	 C)	 uyum	 D)	 çalışkan

Genellikle gerçek anlamından az 
çok ayrı, kendine özgü bir anlam 
taşıyan kalıplaşmış söz öbekleri-
ne deyim denir.

Nedir?

• göze girmek

• etekleri tutuşmak

• ağırdan almak

• başına çorap örmek

• canı acımak

Örnek

Deyimler bir öğüt veya ders ver-

mek amacıyla söylenmez. Ge-

nellikle söz grubu şeklindedir, 

cümle hâlinde deyim çok azdır.

İpucu
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4. 

YÜZ

Bir yapının 
dışa bakan düşey 

yüzeylerinin her biri.

Bir şeyin görünen 
bölümünde kullanılan 

kumaş.

Başın alın, göz, burun, 
ağız gibi uzuvları 

barındıran ön bölümü.

Birinin görülegelen 
hoşgörürlüğüne 

güvenilerek 
gösterilen cüret.

 

 “Yüz” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde bu tabloda numaralanmış anlamlarından biriyle kulla-
nılmamıştır?

A) Adamda yüz yok ki, sürekli olarak reddetmemize rağmen yine geliyor.

B) Binanın ön yüzünü boyatmaya karar verdik ama onu ikna edemedik.

C) Kanepenin yüzü çok yıpranmış olduğundan yeniden kaplattık.

D) Sobanın üstündeki çaydanlıktan çıkan buhar yüzüme geldi.

5. 

Okuma ödevinizi
birkaç dakika

inceleyin, sayfaları
dikkatlice gözden

geçirin.

Okumanızın bir
amacı olabilmesi için
elinizdeki malzemeye
göz gezdirirken birkaç

soru oluşturun.

Șimdi ödevinizi ilk
cümlesinden son
cümlesine kadar

okuyun.
Oluşturduğunuz

sorulara verdiğiniz
yanıtları zihninize

not edin.

Okumayı bitirince her
paragrafa ya da alt

bașlığa bir daha göz
atın ve bunların 

kapsamını
belirleyin. Ödevinizi

iyice anlayana
kadar notlar alın.

I II

Basamaklı Çalışma Planı

III IV

Bu görselde numaralanmış ifadelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. öneride kalıplaşmış söz öbeğine yer verilmiştir.

B) II. öneride bir sözcük terim anlamıyla kullanılmıştır.

C) III. öneride zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

D) IV. öneride soyut anlamlı bir kelimeye yer verilmiştir.
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6. Dillerin Doğuşuna İIişkin Görüşler

Yansıma Görüşü: İlk insanlar, çevrelerindeki sesleri taklit ederek ilkel dille-
ri oluşturmuşlardır. Modern bütün dillerde doğal ses yansımalarına karşılık 
gelen kelimeler bulunmaktadır. Bu da yansıma görüşünü desteklemektedir. 
Türkçede “vızıltı, mırıltı, fısıltı, gürültü, çatırtı, patırtı, havlama, horlama...” gibi 
kelimeler doğal seslerden meydana gelmiştir.

Ünlemler Görüşü: İlk insanlar; korkularını, kaygılarını, acılarını, sevinçlerini, 
ruh hâllerini dışa vuran sesler oluşturmuşlar ve böylece dil oluşmuştur.

Birlikte İş Görüşü: İlk insanlar, işleri birlikte yapmaya ve ortak tepkiler verme-
ye başlamışlardır.

I

II

III

Bu görselde ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. görüşte yansımadan türemiş birden fazla sözcüğe yer verilmiştir.

B) I. görüşte “çağdaş” sözcüğü ile anlamdaş bir sözcük kullanılmıştır.

C) II. görüşte yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır.

D) III. görüşte bir sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır.

7. Ses, insanın ---- yansıtır. Gözlem yeteneği güçlü bir kimse, herhangi biri ile birkaç dakikalık konuşma 
sırasında onun nasıl bir insan olduğu hakkında ---- bir yargıya varabilir. Bazen bir tek kelimenin ---- bile 
o kişinin geçmişi, öğrenim derecesi, zihin faaliyeti ve yeteneği hakkında fikir verebilir.

Bu parçada boş bırakılan yerleri anlam bakımından en uygun biçimde tamamlayan sözcükler 
aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) kişiliğini - genel - telaffuzu

B) görünüşünü - basit – söylenişi

C) özgüvenini - kesin – anlamı

D) geçmişini - mutlaka - seslendirilişi


