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1. 

Öfke ile bakmak
Birçok kimsenin ilgili
olduğu bir olaydan,

yalnızca bir kimsenin 
zarar görmesi veya

ceza alması

Güç bir durumdan
zarar görmeden

kurtulmak

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamalardan herhangi birini karşılayan bir de-
yim kullanılmamıştır?
A) Ahmet bu işten sıyrılır da kabak benim başıma patlar.

B) Televizyonda kanalları gezerken, spor kanalı görünce hemen gözlerini belertiyor.

C) Sözünü tutmayan arkadaşına gözlerini devire devire bir şeyler söylüyordu.

D) Şirket batmak üzereydi ama o, kedi gibi dört ayağının üzerine düştü.

2. 

Girmek Benzemek,
andırmak Yok olmak

“Kaçmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biriyle 
kullanılmamıştır?  
A) Banyo yaparken kulağına su kaçmış.

B) Sabah kahvaltısında sadece zeytin görünce neşesi kaçtı.

C) Odanın kırmızı renkli halısı biraz sağa doğru kaçmıştı.

D) Üzerinde rengi yeşile kaçan bir kazak vardı.

3

Nedir?

Genellikle gerçek anlamın-
dan uzaklaşmış birden çok 
sözcükten oluşan, bir kavra-
mı ya da durumu karşılayan 
kalıplaşmış sözcük gruplarına 
“deyim” denir.

Örnek

Abayı yakmak, barut fıçısı, 
cephe almak, bağrına taş 
basmak, saman altından su 
yürütmek, yarım ağız, ayık-
la pirincin taşını, balık istifi, 
ayran gönüllü, gözü pek, eli 
uzun, kel başa şimşir tarak, 
armut piş ağzıma düş

Deyimler



265

ÜNİTE1TESTİ
Maraton SÖZCÜKTE ANLAM

3. Kavramların sayılabilen, ölçülebilen, azalıp çoğalabilen özelliklerini gösteren sözcüklere “ni-
cel anlamlı sözcükler” denir. Varlıkların nasıl olduğunu bildiren, niteliğini gösteren, sayılama-
yan, ölçülemeyen bir özelliğini ifade eden sözcüklere “nitel anlamlı sözcükler” denir.

 Bir sözcük, bir cümlede nitel anlamlıyken farklı bir cümlede nicel anlamlı olabilir. Bunun tersi 
de olabilir.

 

Örnek: Çok büyük bahçeleri var. Bu cümlede sözü edilen bahçenin büyük-
lüğü ölçülebilir. 1.000 m², 50.000 m²
vb. gibi.

Örnek: Ona çok büyük bir saygı
             besliyorum.

Bu cümlede sözü edilen saygı beslemenin
büyüklüğü, küçüklüğü, derecesi ölçüle-
mez; bu kişiden kişiye değişir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerde bulunan altı çizili sözcüklerden hangisi “nitellik – nicel-
lik” bakımından diğerlerinden farklıdır? 
A) Evin salonunun dar bir koridora çıkacağını düşünüyordum.

B) Cesurmuş gibi görünmek için konuşurken hep yüksekten atıyor.

C) Taşıdığı çuval her zamankinden ağır olduğu için epey yorulmuştu.

D) Diğerlerinden daha küçük doğan tavşan, yaşama tutunmaya çalışıyordu.

4. 

Bazı sözcükler somut oldukları hâlde cümle içerisinde soyut
anlam kazanabilir. Örneğin, “duvar” sözcüğü somut anlamlı 
bir sözcükken “Bu davranışlarıyla aramıza yıkılmaz duvarlar
ördü.” cümlesinde soyut anlamda kullanılmıştır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlamda 
kullanılmıştır?
A) Portakal suyunun tadı çok güzeldi.

B) Yaramazlık yaptığı için sesi çıkmıyordu.

C) Çocuklarıyla arasındaki bağ çok kuvvetliydi. 

D) Nereye gittiğimizi ben bile bilmiyorum.

3

Nedir?

Nicel anlamlı sözcük, ölçüle-
bilen sözcüktür.

Örnek

Araba çok hızlı gidiyor. (Bu-
radaki “hız”ı zaman ve mesa-
fe yardımıyla ölçebiliriz. Yani 
sözcük niceldir.)

Nicel Anlam

Nedir?

Nitel anlamlı sözcük, ölçüle-
meyen sözcüktür.

Örnek

İçimde büyük bir acı var. 
(Buradaki “acı” sözcüğünün 
büyüklüğü ölçülemez. Bu 
durum, herkese göre farklı-
dır. Yani sözcük niteldir.)

Nitel Anlam
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5. 

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “yüz” sözcüğü bu görsellerden herhangi biriyle iliş-
kilendirilemez?
A) Kurbanın derisini yüzüp deriyi bir kuruma bağışladık.

B) Bir soruyu daha bilseydim sınavdan yüz alacaktım.

C) İnsan yaşlandıkça yüzündeki kırışıklıklar artar.

D) Yüzme, boyun uzamasını sağlayan önemli bir spordur.

6. 

Bir sözcüğün akla gelen ilk
anlamına “gerçek anlam” de-
nilirken, gerçek anlamından
tamamen uzaklaşıp yeni  
bir anlam kazanmasına da
“mecaz anlam” denir.
Örneğin “Sıcak bir gülüm-
semenin çözemeyeceği
sorun yoktur.” cümlesinde
“sıcak” sözcüğü mecaz
anlamlıdır.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmamış-
tır? 
A) Keskin bir bıçak alıp eti doğramaya başladı.

B) Karanlık işlerle uğraşmak kimseye fayda sağlamaz.

C) Her işinde mutlaka kılı kırk yarardı.

D) İnsanlara soğuk davranarak kendini yalnızlaştırıyor.

3
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7. 

Anlamı güçlendirmek için aynı kelimelerin, eş anlamlı kelimelerin,
zıt anlamlı kelimelerin ve anlamsız kelimelerin tekrarıyla ikilemeler
oluşturulur. Örneğin “bata çıka, ıvır zıvır, mavi mavi, ses seda”
kelime grupları birer ikilemedir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme kullanılmamıştır?
A) Etraf buram buram kolonya kokuyor.

B) Çocuk, yırtık pırtık bir ceketi çöpe attı.

C) Eften püften sebeplerle konser iptal edildi.

D) Evin altını üstüne getirdi ama aradığını bulamadı.

8. 
En küçük şeylerden bile etkilenir, buluttan nem kapardı.

Sana güzel bir öğüt vereyim: Dereyi görmeden paçaları sıvama!

Başım kazan gibi çok ağrı ve uğultu var.

Böyle durumlarda ne yazık ki bindiği dalı keserdi.

Öğretmenin gözünden düşmüş, değerini kaybetmişti.

I.

II.

III.

IV.

V.

Numaralanmış cümlelerdeki deyimlerden hangileri açıklamasıyla beraber kullanılma-
mıştır?
A) I ve II B) II ve IV C) III ve V D) IV ve V

3

Uyarı!

İkilemelerle ilgili sorularda 
ikilemenin hangi yolla yapıl-
dığına dikkat ediniz.
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1. 

Anlam Özelliği Örnek Cümleler

Hayıflanma: Kişinin yapamadığı bir şeyden 
ötürü üzülmesi, acınmasıdır.

Bataklığın kötü kokusuna, 5 dakika orada 
kaldıktan sonra alışıyorsunuz.

Pişmanlık: Kişinin yaptığı bir şeyden ötürü 
üzülmesi, acınmasıdır.

Keşke ailemi dinleseydim de biraz daha 
çalışsaydım.

Tasarı: Olması veya yapılması istenen bir 
şeyin zihinde tasarlanmasıdır.

Yarın saat 14.00’te Faik’le buluşacağız ve 
oradan toplantıya geçeceğiz.

Kanıksama: Çok tekrarlama sebebiyle 
etkilenmez olmak, alışmak.

Elimde fırsat varken ben de zorda kalan 
insanlara yardım etseydim.

 Bu tablodaki anlam özelliklerinden hangisinin örnek cümlesi yoktur?
A) Hayıflanma B) Pişmanlık C) Tasarı D) Kanıksama

2. Bir toplumu bireyler oluşturur. Dolayısıyla toplumu oluşturan bireylerin tercihleri önemlidir. 
Ancak bu tercihler, toplumun çıkarlarıyla örtüşmüyorsa derhâl bunlardan vazgeçilmelidir. 
Çünkü biz toplumken, beraberken anlamlıyız.

 Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu parçada sözü edilen durumla çelişmektedir?
A) Bireylerin tercihleri, aslında toplumun tercihleridir.

B) Bireylerin tercihleri, toplumun tercihlerinden önceliklidir.

C) Toplumun çıkarına olan şey, bireyin de çıkarınadır.

D) Tercihler, daha çok topluma göre öncelik kazanmalıdır.

3. (I) Dışarıda çok şiddetli bir kar fırtınası başlamıştı. (II) Ağaçlar sanki yerinden sökülecek ve 
eve vuracak gibiydi. (III) Annem, kardeşimin hâlâ gelmediğini söyleyip “Ne yapar bu hava-
da?” diyordu. (IV) Kapı çalınca herkes bir anda kapıya doğru koştu.

 Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “endişe” anlamı vardır? 
A) I  B) II C) III D) IV 

Nedir?

Çelişmek: Düşünce ve dav-
ranışın birbirini tutmaması, 
birbirlerine ters düşmesi, tu-
tarsız olmasıdır.

Çelişkili İfade
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4. I

İnsanların en kötüsü
iyilik yapmayandır.

II

Ödev olarak ikinci ve
üçüncü üniteler verildi.

III

Annem, kardeşime her
gün farklı masallar
okur.

IV

Çok konuşuyor, insan-
ların canını sıkıyor.

 Numaralanmış cümlelerin hangileri nesnellik ifade etmektedir?
A)  I ve II B)  I ve IV C) II ve III D) III ve IV

5. Mehmet Bey ile ilgili olarak arkadaşları şu yorumları yapmıştır:
 Bayram   :  Çok çabuk sinirlenen birisidir.
 Ahmet     :  Bir şeyin hemen olmasını ister.
 İbrahim   :  Ne olursa olsun çiçekler onun için çok değerlidir. 
 Bahtiyar :  Her şeyi programlı yapar, hiçbir şeyi aksatmaz. 
 Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi Mehmet Bey’den beklenemez?

A) Siparişini erken getirmeyen görevliye kızması

B) Yetişmesi gereken raporu hazırlayıp teslim etmesi

C) Eve misafir gelince bahçeyi sulama işini ertelemesi

D) Evden çıkıp çalışamadığı günlerde çiçekleriyle ilgilenmesi

2

pucu

Kanıtlanabilirlik sorularında 
verilenlerin nesnel olup ol-
madığına bakılmalı.

Uyarı!

Bir cümlede yer alan bilginin 
doğruluğu veya yanlışlığı o 
cümlenin nesnelliğini etki-
lemez. Çünkü bilginin doğru 
veya yanlış olup olmadığı ka-
nıtlanabilir.
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6. I. Şiiri öyküden daha çok okurum.

II. Bu gömlek sana çok yakışmış.

III. Keşke bu yıl Kadirli’ye gelmeseydim.

IV. Memleketim şimdi burnumda tütüyor.

a. Özlem cümlesi

b. Pişmanlık cümlesi

c. Beğeni cümlesi

d. Karşılaştırma cümlesi

 Bu tablodaki numaralanmış cümleler ile ifade ettiği anlamlar eşleştirilmek istenildiğin-
de doğru eşleştirme aşağıdakilerin hangisi olur?
A)  

I d

II c

III a

IV b

 B) 
I b

II c

III d

IV a

 C) 
I c

II d

III b

IV a

 D) 
I d

II c

III b

IV a

7. 1994’ten sonra tekrar Atina’da düzenlenen koşu yarışmasında kendi rekorunu kırarak altın 
madalya alan sporcu, ülkemize büyük bir sevinç yaşattı. 

 Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılamaz?
A) Bu sporcu, spor hayatında birincilik sevinci yaşamıştır.

B) Atina’da en az iki defa koşu yarışması düzenlenmiştir.

C) Atina’da düzenlenen koşu yarışmalarından biri 1994 yılındadır. 

D) Bu sporcu, Atina’daki yarışmaların hepsinde altın madalya kazanmıştır.

8. Bir öyküde anlatılanların yazarın hayatından izler taşıması gerekir. Yazarın hayatının öyküle-
rine yansıması gerçek hayatın öyküye girmesi demektir. Hikâyede hayatın içinde gerçekten 
yaşanmamış olayların anlatılmaması gerekir. Kısacası öykünün gerçekle bağını koparma-
ması gerekir.

 Bu metindeki altı çizili sözle aşağıdakilerden hangisinin yanlışlığı vurgulanmıştır?
A) Gerçek hayatın öykülere yansıtılmasının 

B) Öykülerdeki olayları okurun beğenmemesinin

C) Hayal dünyasının yazarın öykülerine yansımamasının

D) Yazarın yaşamının hikâyelerde kendine yer bulamamasının

2

Uyarı!

“Niçin, Neden?” soruları 
bize neden-sonuç cümleleri-
nin neden kısmını buldurur. 
Neden-sonuç cümlelerinde 
neden kısmı mutlaka ger-
çekleşmiştir.

Dikkat!

Neden-sonuç cümlelerinde 
neden ile sonuç bölümleri 
yer değiştirmiş olabilir. “De-
niz öfkelenmişti sen yoksun 
diye.” cümlesinde sonuç bö-
lümü başta, neden bölümü 
sondadır.

Örnek

Planlı bir şekilde çalışırsan is-
tediğin okulu kazanabilirsin.

Nedir?

Bir durumun gerçekleşmesi-
nin başka bir durumun ger-
çekleşmesine bağlı olduğu 
cümleler koşul cümleleridir.

Koşul Cümleleri
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9. 

Verilen ödevleri
akşama kadar
yapman gerekiyor.

Bizimle film
izleyebilirsin.

 Bu cümlelerin koşul ifade edecek şekilde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerin hangisidir?
A) Bizimle film izleyebilmek için akşama kadar ödev yaptı.

B) Verilen ödevleri akşama kadar yaparsan bizimle film izleyebilirsin.

C) Verilen ödevleri akşama kadar yapmadığın için bizimle film izlemeyeceksin.

D) Verilen ödevleri yaptığına göre bizimle film izleyebilirsin.

10. 

Kurallara uyarsan hiçbir sorun yaşamazsın.

Takımı şampiyon olduğu için çok seviniyordu.

Birikmiş borcunu vermek üzere markete gitmiş.

Onunla görüşmek için bu sabah Ankara’ya gitti.

I.

II.

III.

IV.
 Numaralanmış cümlelerin hangisinde eylem gerekçesiyle birlikte verilmiştir?

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

2

Nedir?

Varlıkların ya da kavramların 
ne olduklarını, niteliklerini ve 
özelliklerini eksiksiz olarak 
belirten ve açıklayan cümle-
lere “tanım cümlesi” denir.

Örnek

“Demokrasi, halkın kendi 
kendisini yönetmesidir.” 
cümlesinde demokrasinin 
ne olduğu söylenerek tanımı 
yapılmıştır.

Tanım Cümlesi
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1. Küçük  çocuklar sebze yemekleri konusunda seçicidirler. 
Ama ya sebzelerin birbirinden ilginç adları olsaydı? 
ABD’li araştırmacılar, bir anaokulundaki çocuklarla çok 
ilginç bir araştırma yapmışlar. Araştırmaya katılan çocuk-
lara bazı günlerde sunulan sebze yemeklerine ilginç ad-
lar vermişler. Örneğin “x-ışını görüşlü havuç yemeği” ya 
da “domates patlaması”, “dinozor ağacı brokolisi” gibi. 
Aynı yemekler başka günlerde normal adlarıyla sunul-
muş. Sonra ne olmuş dersiniz? Çocukların, yemeklerin 
ilginç adlarla sunulduğu günlerde sebze yemeklerini çok 
büyük bir iştahla yedikleri görülmüş! Araştırmacılar, ye-
meklerin sunumunun iştah üzerinde etkili olduğunu düşünüyorlar. 

 Bu metinde vurgulanmak istenen düşünce aşağıdakilerin hangisidir?
A) Küçük çocuklar, ilginç şeyleri ilgiyle karşılarlar.

B) Bir yemeğin nasıl sunulduğu, yeme isteği üzerinde etkilidir.

C) Araştırmalarda küçük çocukları kullanmak olumlu sonuçlar verir. 

D) Yemek yapımında küçük çocukların zevkleri de dikkate alınmalıdır.

2. 

Altın otu; daha çok mide dostu oluşu, sindirimi kolaylaştırması ve eklem ağrıları-
na iyi gelmesi ile bilinen mucizevi bir bitkidir. Ülkemizde daha çok “güneş çiçeği” 
olarak bilinen altın otunun faydaları her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Altın 
otu özellikle son yıllarda ülkemizde çok fazla rağbet görüyor. İçindeki P vitamini 
ve çok sayıda mineral sayesinde günlük yaşantımıza ve sağlığımıza katkı sağ-
lıyor. Altın otunun herhangi bir yan etkisi ve zararı yoktur ama bu bitki hassas 
ciltlerde alerjiye sebep olabilir. 

 Bu metinde “altın otu” ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 
A) Herkesin rahatlıkla kullanabileceğine

B) Sağlığa faydalı olduğuna 

C) Ülkemizde farklı bir isimle bilindiğine 

D) Sonradan ilgi görmeye başladığına

Uyarı!

Yardımcı düşünce soruları, 
genellikle olumsuz soru kök-
leriyle yapılır:

... hangisine değinilmemiştir?

... hangisinden söz edilme-
miştir?

... hangisine ulaşılamaz?
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3. 

Balıkların göz kapakları yoktur. Bu nedenle uyumadıkları
sanılabilir. Uyuma biçimleri birçok hayvanınkinden farklı olsa
da balıklar da uyur. Balıkların uykusu bir çeşit dinlenme hâlidir.
Dinlenme hâlinde balıklar daha az hareket eder, tehlikelere 
karşı da hep tetiktedir. Balıklar, dinlenmek için dibe çökebilir
ya da kayalıkların arasına girebilir. Ancak yüzerken uyuyan 
balık türleri de vardır.

 Bu metin için en uygun başlık aşağıdakilerin hangisidir?
A) Balıklarda Uyku

B) Balık Türleri

C) Balıklarda Uykunun Faydaları

D) Balıkların Yaşadığı Zorluklar

4. Teknoloji, 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çok büyük bir gelişim gösterdi. Günümüzde 
ise hemen her gün yeni bir icatla karşılaşıyoruz. Yapılan bu icatlar sayesinde hayatımız faz-
lasıyla kolaylaşıyor. Mesela internetin icadı ile tek bir tuşa dokunarak istediğimiz bilgiye ulaş-
mamız mümkündür. Lakin teknolojik gelişmelerin her zaman yararından bahsetmek mümkün 
olmuyor. İnsanlar, yine internette tek bir tuşa dokunarak birçok zararlı içeriğin bulunduğu 
sitelere girebiliyor. 

 Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisidir?
A) Teknolojik gelişmeleri takip etmek zorlaşmaktadır.

B) Teknolojinin yararları olduğu gibi zararları da vardır.

C) Teknolojiye önem veren ülkeler güçlenmektedir.

D) Teknolojik gelişmeler, eskiye göre daha hızlıdır.

5. Göbeklitepe 12 bin yıllık geçmişiyle bilinen tarihi alt üst etmiştir. Yakın tarihte dizilere bile 
konu olan Göbeklitepe’den çıkan her bir bilgi bizim bildiğimiz doğruların hepsine çizik atıyor. 
Yani doğru bildiğimiz yanlış oluyor bir anda. Bu nedenle Göbeklitepe’ye herkes gitmeli ve 
oradaki atmosfere şahit olmalıdır. 

 Bu parçada “Göbeklitepe” ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmiştir? 
A) İnsanda merak uyandırdığına

B) Diziler sayesinde keşfedildiğine

C) Birçok medeniyetin izini taşıdığına

D) Tarihî bilgileri değişikliğe uğrattığına

Örnek

“Âşık Veysel, sazını çalarken 
ektiği buğdayı biçen köylü 
kadar doğaldı. Şiirlerinin çıkış 
noktasını insan ve vatan sev-
gisi, yaşama sevinci, kardeş-
lik duygusu ve barış özlemi 
oluşturur.”

Âşık Veysel’e ait aşağıdaki 
dörtlüklerden hangisi, bu 
metinde sözü edilen konu-
lardan biriyle ilişkilendiri-
lemez?

A)  Avrupa Asya ayrı bir kıta

      Bir yıllık yol idi deveye ata

       Uçaklar sığdırdı beş on 
saate

      Daha neler çıkar, dur belli 
değil

B)   Her ferdin hakkı var, bi-
zimdir vatan

      Babamız, dedemiz döktü-
ler al kan

      Hudut boylarında can ve-
rip yatan

      Saygıyla anarız, şehit di-
yerek

C)   Gezdim dere tepe niceler 
gibi

      Yağmurlu karanlık geceler 
gibi

      Bir gemi deryada bocalar 
gibi

      Geçirdim günümü gaflet 
içinde

D)  Benim her derdime ortak 
sen oldun

      Ağlarsam ağladın, güler-
sem güldün

      Sazım bu sesleri turnadan 
mı aldın

      Pençe vurup sarı teli sız-
latma

C seçeneğindeki şiir pişman-
lıkla ilgilidir ve metinde buna 
değinilmemiştir.
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 (6 ve 7. soruları metne göre cevaplayınız.)

 Kestane balı, çiçek balına nazaran daha koyu renge ve iki kat daha fazla demire sahiptir. 
Kestane balının faydaları saymakla bitmez. Yara tedavisi için kullanılır ve bağışıklık sistemini 
güçlendirici bir özelliğe sahiptir. Vücudu bakteri ve virüslere karşı korur. İçeriğinde bulunan 
demir ve vitamin akyuvarlar için önemlidir. Ağrıların hafifletilmesinde de kullanılır, hazımsızlık 
ve gribe karşı birebirdir. 

6. Bu parçanın konusu aşağıdakilerin hangisidir?
A) Hastalıklara karşı önlemler

B) Kestane balının yararları

C) Hastalıkların tedavisi

D) Kestane balının çiçek balından üstün yanları

7. Bu parçaya getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerin hangisidir?
A) Hastalıkların Tedavisi 

B) Hastalık Çeşitleri ve Bal 

C) Kestane ve Çiçek Balı

D) Kestane Balı Ne İşe Yarar?

8. Okaliptus ağacı, özellikle sıcak ve nemli yerlerde yetişmeye uygun bir bitkidir. Anavatanı 
Avustralya’dır. Okaliptus, ülkemize ve dünyanın dört bir yanına yayılmış ve özellikle su çekici 
olması nedeniyle bataklıkların kurutulmasında sıkça kullanılan bir bitki olmuştur. Bilinen en 
uzun ağaçlardan birisidir ve boyu 100 metreye kadar uzayabilmektedir. Gövdesi gri renkte 
olan okaliptus, birçok ağaç türünden farklı olarak kışın yaprağını dökmediği için yaprakları 
dört mevsim toplanabilmektedir. Ancak yapısındaki eterik yağı sonbahar döneminde daha 
yoğun olduğundan yaprakların eylül ve ekim aylarında toplanması tavsiye edilmektedir. Oka-
liptus ağacının en büyük yararı, solumun yolu enfeksiyonları üzerindedir. Grip, nezle, soğuk 
algınlığı gibi rahatsızlıkların tedavisinde etkili ve iyileştirici olduğu kanıtlanmıştır. Okaliptusun 
ağız kokusu giderici ve ülseri iyileştirici etkisi de vardır. 

 Bu metinde okaliptus ağacı ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? 
A) İlk nerede ortaya çıktığına

B) Hangi hastalıklara iyi geldiğine 

C) Uzunluklarının ne kadar olduğuna

D) Ülkemizin hangi bölgelerinde yetiştiğine
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9. 

 Aşağıdakilerden hangisi bu görselle ilgili olarak yazılan bir metnin konusu olmaya en 
uygundur?
A) Fabrika atıklarının geri dönüşümü 

B) Fabrikaların ülke ekonomisine katkısı 

C) Betonlaşmanın neden olduğu sorunlar

D) Fabrika atıklarının insan sağlığı üzerindeki etkisi

10. Masallar; çocuklara içinde yaşadıkları kültürü ve kültürün değer yargılarını, dünya görüşünü 
ve anlayışını öğretmeyi amaçlar. Bu nedenle genellikle öğretici yönleriyle ön plana çıkar. 
Çocuklar; içlerinde yaşadıkları kültürün doğrusunu, yanlışını masallardan öğrenir.  Çoğu kez 
büyükler için yazılmış kitaplarda karşımıza çıkan adalet, eşitlik, umut gibi kavramlar masallar 
sayesinde çocukların büyümeleri beklenmeden öğretilir. Çocukların bu kavramlardan mah-
rum büyümesini istemiyorsak masallar anlatalım, masallar okuyalım çocuklarımıza. 

 Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerin hangisidir?
A) Masallar, her zaman öğretici yönleriyle ön plana çıkmaktadır.

B) Bazı kavramlar sadece büyükler için yazılmış kitaplarda karşımıza çıkar.

C) Bazı kavramları çocukların erken öğrenmesi için masallarla bu kavramlar arasında bağ 
kurulması sağlanmalıdır. 

D) Büyükler için yazılmış kitapları çocuklara okuyarak onların bazı değerleri kazanmasını 
sağlamalıyız. 
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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 A A B D B D
8 9 10
D D C

Maraton Testi 1

2. ÜNİTE: Cümlede Anlam

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

Hareket Testi 2

1. ÜNİTE: Sözcükte Anlam

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

Maraton Testi 3
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