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1. Elif öğretmen, öğrencisi Hilmi’den kişisel görüş içeren cümleler yazmasını istemiştir. Bunun 
üzerine Hilmi, aşağıdaki cümleleri yazmıştır. 

Ülkemiz, üç
tarafı denizlerle
çevrili cennet gibi
bir ülkedir.

Okuduğum son
kitap oldukça
etkileyiciydi.

Akdeniz iklimi,
turunçgil
yetiştiriciliği için
uygundur.

Kahvenin lezzeti
son derece
yerindeydi.

Buna göre Hilmi’nin yazdığı cümlelerin kaç tanesi kişisel görüş bildirmektedir?
A) I  B) II C) III D) IV

2. Nazlı, Elif’in de olduğu bir ortamda farkında olmayarak Elif’e dokunacak sözler söylemiştir. 
 Bu bilgiye göre Nazlı’nın durumunu açıklayacak deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Baltayı taşa vurmak  B) Etekleri tutuşmak
C) Gözden düşmek  D) Ağzında bakla ıslanmamak

3. (I) Bizler doğada yaşıyoruz ve doğanın bize sunduklarıyla geçiniyoruz. (II) Bu sebeple doğa-
ya zarar vermemeliyiz. (III) Sadece zarar vermemekle kalmayıp doğayı daha da güzel hâle 
getirmek için çabalamalıyız. (IV) Ancak son zamanlarda insanlar doğayla ilgili konularda pek 
isteksiz.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerden hangisi “yakınma” bildirmektedir? 
A) IV B) III C) II D) I

Nedir?

Kişiden kişiye değişen, görüş 
veya duygu bildiren ve ka-
nıtlanabilir niteliği olmayan 
yargılara öznel yargı, bu yar-
gıların bulunduğu anlatıma 
da öznel anlatım denir.

Nedir?

Yakınmak: sızlanmak, sızla-
narak anlatmak, şikâyet et-
mek

Öznel Anlatım

Yakınma Cümleleri

Örnek

“Bu muhteşem manzaranın 
tadı çayla çıkarılır.” cümle-
sinde kişiden kişiye farklılık 
gösterecek bir ifade vardır. 
Cümledeki “muhteşem” söz-
cüğü ve “tadı çayla çıkarılır” 
yargısı cümleye öznellik kat-
mıştır.
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4. Köyümüzdeki okul yeterli sayıda öğrenci olmadığı için 1956 yılında kapatılmış.

Annem okula gidebilmek için ilçeye, teyzemlere taşınmak zorunda kalmış.

Annem o dönem teyzemlere taşınmasa okuyamayacakmış.

Zavallı annem okumamış olsaydı gerçekten üzülürdüm. 

I

II

III

IV
 Numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?

A) I. cümlede neden-sonuç anlamı vardır. 

B) II. cümlede amaç-sonuç anlamı vardır.

C) III. cümlede koşul anlamı vardır. 

D) IV. cümlede sebep-sonuç anlamı vardır.

5. 
İlk Çağ’dan itibaren insanoğlunun birçok ihtiyacını karşılamak için kullandığı 
çömlekler yapılırken akarsu yataklarından alınan kil, bol su içinde ıslatılarak 
sıvılaştırılıp süzülür. Süzülen bu çamur, belirli bir kıvama gelinceye kadar kuru-
tulduktan sonra elle işlenerek biçimlendirilir.

 Bu metne göre aşağıdakilerden hangisi “çömlek”in en doğru tanımıdır?
A) İlk Çağ’da birçok ihtiyacı karşılayan eşyadır.
B) Akarsu yataklarından alınan kil parçalarına şekil verilerek elde edilen eşyadır.
C) Çamurun elle işlenmeden önce kurutulup ve sonra çamura şekil verilmesiyle elde edilen 

eşyadır.
D) Akarsulardaki kilin sıvılaştırılıp süzülmesi, belirli bir kıvama gelinceye kadar kurutulup 

biçimlendirilmesiyle elde edilen bir eşyadır.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen anlam özelliği yoktur? 
A) Zavallı kedicik soğukta titriyordu, karnı da açtı. (Acıma)

B) Sehpayı bir sandalye gibi kullanıp kitapları üst rafa koydu. (Benzetme) 

C) Karadeniz yaylaları muhteşem güzelliklere sahiptir. (Beğenme)

D) Hayır, kitaplarını okumadan dışarı çıkamazsın. (Onaylama)

Nedir?

Göreceli olmayan, gerçekliği 
kanıtlanabilen, herkese göre 
aynı olan yargılara nesnel 
yargı; bu yargıların bulundu-
ğu anlatıma da nesnel anla-
tım denir.

Nedir?

Benzetme, zayıf olan bir öge-
nin güçlü olana benzetilme-
sidir.

Nesnel Anlatım

Benzetme

Örnek

“Bu kitapta salgın olarak ni-
telenen bir hastalığın tüm 
dünyayı nasıl etkilediği anla-
tılmış.” cümlesinde herhangi 
bir duygu ve görüşe yer veril-
memiş. Kitabın içeriğine ba-
kılarak sözü edilen konunun 
kitapta anlatılıp anlatılmadı-
ğı kanıtlanabilir.

Örnek

Can, tilki gibi kurnazdır. (Bu 
cümlede kurnazlık açısından 
zayıf olan Can, kurnazlık açı-
sından güçlü olan tilkiye ben-
zetilmiştir.)
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1. 

 Bu afişte anlatılmak isteneni en iyi ifade eden söz aşağıdakilerin hangisidir?
A) Kurallara uyalım, koronavirüsten korunalım!

B) Sağlığınız için bol su için!

C) Ateş, öksürük gibi şikâyetiniz varsa kurallara uyun!

D) Sağlık her şeyden daha önemlidir!

5

Nedir?

Bir metne sorduğumuz “Ya-
zar neden söz ediyor?” so-
rusu bize metnin içeriğini, 
“Yazar konusunu nasıl anlatı-
yor?” sorusu da yazarın üslup 
özelliğini buldurur.

İçerik ve Üslup Cümleleri
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2. Dayanışma; bir toplumu oluşturan bireylerin duygu, düşünce ve çıkar birliğiyle birbirlerine 
karşılıklı olarak bağlanmaları ve her konuda birbirlerine destek olmalarıdır.

 Buna göre,
I. Az veren candan, çok veren maldan. 
II. Bir el bir eli yıkar, iki el bir yüzü yıkar.
III. Ağanın alnı terlemezse ırgatın burnu kanamaz.

 atasözlerinin hangilerinde dayanışma anlamı vurgulanmıştır?
 A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

3. Tülay Hanım; yaşı ilerlemesine rağmen geleceğe ümitle bakan, arkadaşlarıyla ortak çalışma-
lar yapmayı seven ve mutlu olmayı kendine kılavuz edinmiş bir insandır. 

 Bu cümleye göre aşağıdaki şiirlerden hangisi Tülay Hanım’ın yaşam biçimine uygundur?
A) 

Nasıl sevdim sizleri 
Nasıl sevdim bir bilseniz
Oysa şimdi çok uzaklardan
Bozuk bir şarkı gibi geliyor sesiniz

 B) 

Umudu bir bayrak yapıp elimize 
Aşkla çalışacağız
Yarının güzel günlerini
Hep birlikte kuracağız 

C) 

Sonu geldi baharın
Ömür defterinde tükendi yaprak
Haydi, elveda dostlarım
Elveda hayat

 D) 

Çocuklar gülmüyor şimdi      
Kuşlar uçmuyor gökyüzünde
Gittikçe artıyor yalnızlığımız
Doğaya sırt çevirdiğimizden beri

5

Örnek

Yazar, bu eserinde köyden 
kente göç eden bir ailenin 
dramını anlatmıştır. (İçerik 
cümlesi)

Yazar; eserinde akıcı bir dil 
kullanmış, sık sık deyimlere 
yer vermiştir. (Üslup cümle-
si)
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4. • Gelecekte yapılması planlanan işlerin belirtildiği cümlelere “tasarı cümlesi” denir.
• Bir sorunu çözmek için görüş ve düşüncelerin öne sürüldüğü cümlelere “öneri cümlesi” 

denir.
 Yukarıdaki tanımlardan yol çıkarak Furkan, aşağıdaki tasarı cümlelerinin başına (T); öneri 

cümlelerinin başına (Ö) yazacaktır.

1. cümle Sağlıklı bir yaşam için bol bol sebze tüketmelisin.

2. cümle Önümüzdeki günlerde yaylaya gitmeyi amaçlıyorum.

3. cümle Bu planı gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

4. cümle Bu yıl Balıkesir’de tatil yapmayı planlıyoruz.

Buna göre Furkan, aşağıdaki görüntülerden hangisini elde eder?

A) 1. cümle T

2. cümle Ö

3. cümle T

4. cümle Ö

 B) 1. cümle Ö

2. cümle T

3. cümle T

4. cümle Ö

C) 1. cümle Ö

2. cümle T

3. cümle Ö

4. cümle T

 D) 1. cümle T

2. cümle T

3. cümle Ö

4. cümle Ö

5. “-se (-sa) eki” koşul (şart) anlamı veren bir ektir ancak cümlede bulunan her “-se (-sa) eki” illa 
koşul (şart) anlamı verecek diye bir kural yok. Bu ekin “dilek” anlamı sağladığı da bilinmekte-
dir.
Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-se (-sa) eki” cümleye farklı bir anlam 
katmıştır?
A) Görevlerini eksiksiz tamamlarsan istediğin oyuncağı alırız.

B) Dondurma yiyebilirsin tabii ki önce yemeğini bitirirsen.

C) Sözümüzü tutarsak öğretmenimiz bizi ödüllendirebilir.

D) Yarın akşamki konferansa keşke Ayşe de gelebilse.

5

Uyarı!

Altı çizili sözcük gruplarının 
cümleye kattığı anlamın so-
rulduğu sorularda, altı çizili 
ifadenin hem öncesindeki 
hem de sonrasındaki cüm-
lelerin anlamları iyi incelen-
melidir.
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6. Müzede gördüğü bu fosil, gezi sırasında gördüğü fosiller içinde insana en çok benzeyeniydi. 
Sanki hiç gün ışığına çıkmamış, kimse tarafından keşfedilmemiş bir hâli vardı. Kafatasının 
üzerinde kalan bir tutam saç tüylerini ürpertmişti. 

 Bu metindeki altı çizili ifadelerle anlatılmak istenenler aşağıdakilerden hangisinde sı-
rasıyla verilmiştir?
A) Işık görmemek-korkutmak veya tiksindirmek 

B) Açıklığa kavuşmak-korku veya tiksinti duymak

C) Aydınlatmaya çalışmak-ruhsal sıkıntı duymak

D) Açıklamak veya anlatmak-tüyleri kabarmak

7. İspanya’da koronavirüsü bulaşmayan nadir yerlerden biri olan Asteriks ve Oburiks’in köyü 
Zahara’ya giriş ve çıkışlar geçici bir süreliğine yasaklandı. 

 Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi kesin olarak çıkarılır?
A) Virüsün bulaşmadığı başka yerler de vardır.

B) Köye girmek isteyenler izin almak zorundadır. 

C) Asteriks ve Oburiks köye virüsün girişini engellemiştir. 

D) Zahara köyüne giriş ve çıkışlar kontrollü olarak yapılmaktadır.

8. Kara haberlerin kanatları vardır, iyi haberlerin ayakları bile yoktur.
 Aşağıdakilerin hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Kara haberleri erken duymak isteyenler acele etmelidir.

B) Kara haber de iyi haber de ulaşacağı yere mutlaka ulaşır.

C) Kötü şeyler tez duyulurken güzel şeyler hemen duyulmaz.

D) İyi haberleri hemen duymak isteyenler kara haberleri de hemen duymalıdır.

5
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1. 
TÜKÜRÜĞÜN YARARLARI

I

Sindirim sistemimizin en fazla
göz ardı edilen bölümlerinden
biri muhtemelen tükürük bez-
leridir ancak bunlar, ağız sağ-
lığımız bakımından son de-
rece önemlidir. 

II

Ağzın iç yüzeyini, dili ve dişleri
koruyan tükürük, zararlı bak-
terileri yok eden maddeler
içerir. Ayrıca besinlerin sindirime
hazırlanmasını sağlar, yiyecek-
lerin tadını almamızı kolaylaş-
tırır.

III

Tükürük kaygan bir sıvıdır.
Bunu sağlayan şey, yapısında
bulunan müsin adlı bir madde-
dir. Tükürüğün yapısında su
ve müsin dışında mineral 
tuzları ve çeşitli enzimler de 
bulunur.

IV

Tükürük eksikliği, ağız kuruluğu-
na, diş çürümesine ve ağız koku-
suna yol açar. Bu tip durumlarda
bir sağlık kuruluşuna başvurmak
oldukça önemlidir.

 Bu metindeki numaralanmış bilgilerin hangisi metnin başlığıyla doğrudan ilgilidir?
A) I  B) II C) III D) IV

2. Her insan yaşamını devam ettirebilmek, geçimini sağlayabilmek için kendine uygun ve sev-
diği bir işte çalışır. Çalışan insan hem sıkılmaktan kurtulur hem de çalışmanın karşılığını 
alarak geçimini sağlar. Çalışarak kurduğu hayalleri gerçekleştirmek ister.  Ama en önemlisi 
zamanını faydalı işlere harcayacağından kötü alışkanlıklara da yönelmez.

 Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) İnsan çalışarak hayallerine ulaşır. 

B) Çalışan insan sıkılmaktan kurtulur. 

C) Çalışmak insana birçok yarar sağlar. 

D) Geçimimizi sağlamak için çalışmalıyız. 

Uyarı!

Anahtar sözcük, paragrafın 
neredeyse her cümlesi ile il-
gilidir.

Dikkat!

Anahtar sözcükler, paragrafı 
okumadan paragrafın ne ile 
ilgili olduğu bilgisini verir. 

Örnek

Yüz, bir insanı tanımlarken 
oldukça önemlidir. Kişinin 
yüzüne bakarak o kişinin 
kimliği, güzelliği, karakteri 
gibi pek çok konuda bilgi sa-
hibi olabiliriz. Yüzleri görür, 
bilgileri işler, bu bilgileri hafı-
zamıza kaydeder ve bir son-
raki görüşmemizde o yüzü 
kolaylıkla yeniden tanıyıp 
tanımlayabiliriz.

Paragrafın belirlenen anahtar 
sözcüklerinin paragrafta bu-
lunan her cümleyle ilişkilen-
dirilebildiği görülür.

Bu parçada “yüz” sözcüğü, 
parçadaki her cümleyle iliş-
kili. Bundan dolayı “yüz” söz-
cüğü anahtar sözcüktür.

Anahtar Sözcük
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 (3 ve 4. soruları metne göre cevaplayınız.)

 Devrilmeyen merdiven, yüksek yerlere tırmanmayı ve erişilmesi güç yerlerde çalışmayı ko-
laylaştırmak amacıyla geliştirilen sistemdir. Hareketli tırmanıcılara bağlı bulunan bilyeler göv-
de kanalları üzerinde hareket ederek tırmanıcılara hareket kazandırır. Sistem, insan kuvve-
tiyle çalışmaktadır. Hareketli tırmanıcılar üzerine ayaklarını yerleştiren kullanıcı, ayaklarını 
ileri geri hareket ettirerek basamaklar üzerinde yukarıya doğru tırmanır.

3. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Devrilmeyen merdiven

B) Çalışmak

C) Sistem

D) İnsan ve çalışma

4. Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Devrilmeyen merdiven sistemi  nasıl çalışmaktadır?

B) Devrilmeyen merdiven nedir?

C) Devrilmeyen merdiven ne amaçla yapılmıştır?

D) Devrilmeyen merdiven nasıl icat edilmiştir?

5. Kızıl tilkiler genellikle yalnız yaşar. Toprağı kazarak kendilerine yuva 
yapar. Yavruları doğduktan sonra da onlar büyüyene kadar bu yu-
valarda yaşar. Yavruların bakımında anne tilkiden başka baba tilki 
ve topluluktaki diğer tilkiler de rol alır. Kızıl tilkiler doğduklarında 
kürkleri kahverengimsi renktedir. Yaklaşık üç haftalık olduklarında 
kıllarının rengi değişmeye başlar ve kürkleri kırmızımsı bir renk 
olur. Ancak dünyanın çeşitli bölgelerinde gri, kahverengi ve siyah 
gibi farklı renklerde kızıl tilkiler de vardır. Kılları kışın sıklaşır ve 
onları soğuktan korur. Kızıl tilkiler daha çok fare ve benzeri küçük 
kemiricileri avlar. Ancak kuşları, sürüngenleri, böcekleri ve tavşan-
ları da avlayabilir. Tohum ve meyveler de yedikleri diğer besinler arasındadır.

 Bu metinde “kızıl tilki” ile ilgili;
I. Ne ile beslendiklerine,
II. Dünyanın hangi bölgelerinde görüldüklerine,
III. Yuvalarını nasıl yaptıklarına

 ifadelerden hangilerine değinilmemiştir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III

Nedir?

Metni bir ya da birkaç söz-
cükle özetleyen, metnin bü-
tününü yansıtan kısma “baş-
lık” denir.

Örnek

“Sosyal medyada bulunan 
içerikler, bunlardan yararla-
nanların tutumunu ve sosyal 
medya pazarlamasını biçim-
lendirmektedir. İnsanlar, bir 
ürünü satın almaya karar 
verme noktasında sosyal 
medyadaki kullanıcı veya fir-
ma tarafından oluşturulmuş 
içeriklerden etkilenmektedir.”

Verilen metin için “Sosyal 
Medyanın Tüketici Davranış-
larına Etkisi” başlığı uygun-
dur.

Başlık
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6. Yusuf atını sürdü, akşama doğru Zeytinli köyüne geldi. Burası Edremit ile Akçay arasında 
ova üzerinde bir köydü. Yusuf, tanıdık birinin evine gitti. Atından inip ayakları yere basınca 
bütün vücuduna iğneler batar gibi oldu. Yorgunluktan adım atacak hâli kalmamıştı. İçeri girin-
ce ona gösterilen odada yorgunluktan uyuyakaldı. Uyandığında içeriden gelen mis gibi köy 
ekmeğinin kokusu burnuna doldu. 

 Bu metinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Kim?  B) Nerede?
C) Nasıl?  D) Ne zaman?

7. Bugün Kutup Ayıları Günü. İnsanlığın tehdit altındaki bu muhteşem canlıları hatırlayıp onları 
kurtarabilmek adına harekete geçmesi için bir fırsat. Zira kutup ayılarının avlanmak, beslen-
mek ve dinlenmek için kullandığı buz kütleleri, iklim değişikliği nedeniyle korkunç bir hızla 
eriyor. Uzmanlar, Kuzey Kutbu’ndaki kutup ayılarının soyunun 100 yıl içinde tükenebileceği 
konusunda uyarıyor.

 Bu parçadan hareketle kutup ayıları ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi söylenemez?
A) Kuvvetli ve vahşi hayvanlardır. 

B) Yaşam alanları hızla yok olmaktadır.

C) İklim değişiklikleri kutup ayıları için bir tehdit oluşturmaktadır. 

D) Soylarının ilerleyen yıllarda tükeneceği tahmin edilmektedir. 

8. Bir şiirde okuyucuya hissettirilmek istenen asıl duyguya “ana duygu” denir. 
    

Kirazın derisinin altında kiraz,
Narın içinde nar…
Benim yüreğimde boylu boyunca
Memleketim var.
Canıma ciğerime dek işlemiş.
Canıma ciğerime…
Sapına kadar.
Elma dalından uzağa düşmez.
Ne yana gitsem nafile.
Memleketin hâli gözümden gitmez.
Bin bir yerimden bağlanmışım,
Bundan ötesine aklım ermez.

Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin ana duygusudur?
A) Vatan özlemi  B) Özgürlük hasreti
C) Memleket sevgisi  D) Bayrak heyecanı
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9. Eskiden insanlar sokağa çıkar, birlikte vakit geçirmenin ve yüz yüze iletişimin keyfine varırdı. 
Bizim çocukluğumuz bu şekilde geçti. Okuldan gelince mahalledeki arkadaşlarla toplanır, 
bahçeye bir kilim atıp derslerimizi yapardık. Sonra da oyuna başlardık. Annelerimiz de bir 
arada oturur, yemeklik malzemelerini doğrarlardı. Tüm bunlar bir dayanışma içerisinde olur-
du yani farkında olmadan bir takım çalışması yapılır, bir şeyler üretilirdi. Günümüzde ise 
bunlar kalmadı. Çocuklar da yetişkinler de artık televizyon, bilgisayar ya da telefon başında 
vakit geçiriyorlar. Birliğin yerini bireysellik, çalışkanlığın yerini tembellik aldı. 
Aşağıdaki örnek olayların hangisi bu metnin ana fikriyle çelişmektedir?
A) Öğrencilerin teneffüste saklambaç oynamaları

B) Komşu kadınların her hafta bir evde toplanıp ev ekmeği yapması

C) Saatlerce bilgisayar başında duran Kemal’in yemeklere geç katılması

D) Hikmet Bey’in her akşam iki saat televizyonu kapatıp aile bireyleriyle oyun oynaması 

10. Salgın bir hastalığın dünyamızı esir aldığı bu günlerde sağlık, beslenme ve temizlik çok 
önemli hâle geldi. Beslenme ve temizlik sağlığımız açısından oldukça değerlidir. Hastalıklar-
dan kurtulmak istiyorsak besinlerimizin temizliği başta olmak üzere temizliğe dikkat etmeliyiz 
ki sağlıklı bir vücuda sahip olalım. Salgından korunmanın birinci yolu temizliktir. Ondan sonra 
beslenmeye dikkat ederek vücudun direncini iyileştirmek şarttır. Bunları yaptığımızda zaten 
sağlıklı bir vücudun en önemli şartlarını yerine getirmiş oluruz. 

 Bu parçanın anahtar kelimeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Salgın, yiyecek, vücut

B) Salgın, yiyecek, temizlik

C) Beslenme, sağlık, temizlik

D) Besinler, vücut direnci, hastalık 

Nedir?

Konu, “Paragrafta sözü edi-
len nedir, ne anlatılıyor?” so-
rularının cevabıdır.

Konu
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3. ÜNİTE: Paragrafta Anlam
Ana Düşünce, Ana Duygu, Yardımcı Düşünce, Konu, Başlık, Anahtar Sözcük

1 2 3 4 5 6 7
B C A D B C A
8 9 10
C C C

Hareket Testi 1 Hareket Testi 2 Maraton Testi 1

2. ÜNİTE: Cümlede Anlam

1 2 3 4 5 6 7
C A A D D D
8 9 10 11

Hareket Testi 1

1 2 3 4 5 6 7
A C B C D B A
8
C

Maraton Testi 5
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