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YAN IT Yayınl arı

1.

bölüm

SÖZCÜKTE ANLAM

3. Terim Anlam

hukuk

[17]

terim-

Denklemi kurmak, problemi çözmek için çok uğraştım. ( matematik [18] terimleri)
Notalar, porte üzerine yazılır. ( müzik

[19]

terimleri)

ÖRNEK – 4

YA
YI

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?

N

Yüzbaşı Serdar, kışlada içtimaya çıkan askerleri denetledi.
( askerlik [20] terimleri)

R

Dava sonrasında mahkemeden ayrıldı. (
leri)

Bademciklerin şişmiş. Sana ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlar
olan bir reçete yazayım.

LA

Bu görseldeki cümlede kullanılan “ağrı kesici, ateş düşürücü, ilaç, reçete” sözcükleri tıp terimleridir.

I

• Bir bilim, sanat, meslek dalıyla veya bir konu ile ilgili özel ve belirli bir kavramı karşılayan sözcüklere terim, bu sözcüklerin anlam özelliğine de terim anlam denir.

A) Bu yağışlı havada dışarı çıkıp ıslanmayalım.

B)  Takımımız bu hafta deplasmana gidecek.

C) Bu ova çeltik ve pamuk tarımı için çok verimlidir.

D)  Dram, komedi, vodvil türünde oyunlar sergiliyoruz.

ÇÖZÜM

“Takım, deplasman” spor, “çeltik, pamuk” bitki bilimi (coğrafya), “dram, komedi, vodvil” ise tiyatro terimidir.

Cevap A

UYGULAMA 3

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerle taşıdığı anlam özelliklerini eşleştiriniz.

a

b. Mecaz anlam

c. Terim anlam

1. Biz bahçede otururken uzaklardan bir ses geliyordu.
2. Mikroplar yaşadığımız her yerde bulunabilir.

N

c

IT

a. Gerçek anlam

3. Gazete yazılarında kimi çevrelere saldırıyordu.

YA

b  
c

4. Ay, Dünya’nın bir uydusudur.

a

5. Salıncakta sallanırken bir anda salıncağın ipi koptu.

b  

6. Bu davranışınla beni çok ama çok kırdın.

c

7. Doktorun söylediğine göre diş etlerimde apse varmış.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. Sınıf TÜRKÇE

1.

bölüm

SÖZCÜKTE ANLAM

2. Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler

Kaz: Perde ayaklılardan, suda ve karada yaşayan, uçan,
yabani veya evcil kuş.

Kaz- (Kazmak): Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak.

LA

R

I

• Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.

Çay: Çay yaprağının
demlenmesiyle elde edilen güzel kokulu içecek.

Çay: Dereden büyük,
ırmaktan küçük nitelikte akarsu.

N

Yaz geldiğinde herkes tatile gider. (İlkbaharla sonbahar arasındaki sıcak mevsim)

Defterime bir şiir yazdım.                (Söz ve düşünceyi özel işaret ve harflerle anlatmak)

YA
YI

Suya balıklama dalmak çok zevkli. (Suyun içine bütün vücuduyla ve hızla girmek

)

[25]

Şu ilerideki dalda çok güzel kirazlar var. (Ağacın gövdesinden ayrılan kollardan her biri

[26]

)

Bahçeleri birbirine toprak yollar bağlardı. (Karada insanların geçmesi için açılan, yürümeye uygun yer

[27]

Tavuğun tüylerini yolmuş, onu kızartmış. (Bitki, tüy vb.ni çekerek yerinden çıkarmak, çekip koparmak

[28]

)
)

NOT ALIN

• Sözcüklerin çok anlamlılık özelliği eş seslilik ilişkisi oluşturmaz.
Ayakkabının bağı çözüldü.

Aile üyelerimiz arasındaki bağ çok kuvvetlidir.

• Düzeltme işareti kullanılan sözcükler eş sesli değildir.

IT

yar - yâr, hal - hâl ...

N

ÖRNEK – 6

I. kar
III. gar

II. var
IV. yar

YA

Bu panoda numaralanmış sözcüklerden hangisi eş seslilik özelliği göstermez?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

ÇÖZÜM

I’de “kar (karmak)” yağış biçimi ve karıştırmak, II’de “var (varmak)” yok karşıtı ve ulaşmak, IV’te “yar (yarmak)” uçurum ve uzunlamasına bölüp ayırmak anlamlarına geldiği için eş seslidir. III numaralı “gar” sözcüğü sadece tren istasyonu anlamına geldiği için  
eş sesli değildir.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. Sınıf TÜRKÇE

1.

bölüm

SÖZCÜKTE ANLAM

KONU TARAMA TESTİ - 2

5.

I

Belediye, resmî işlerde kullanılmak üzere iki adet vasıta kiralamış.

A) Geziye katılacak olanlar için kaç otobüs hazırlanmış?

LA

B) Makasla kesip şekil verdiği kartonlardan ev yapmış.

R

Bu cümledeki “vasıta” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?

C) Yolculuğa hangi tür bir araçla çıkmayı düşündünüz?

D) Kitaplar aracılığıyla birikim kazanmaya devam ediyoruz.

Verilen cümledeki “vasıta” sözcüğünün eş anlamlısı “araç” sözcüğüdür. Bu sözcük de C seçeneğindeki “Yolculuğa hangi tür bir

6.

kaygı
bilinç

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “numune” söz-

adet

cüğü ile aynı anlama gelen bir sözcük vardır?

YA
YI

tane

?

A) Kiraz ve çilek, büyükbabamın en çok sevdiği yaz
meyveleriydi.

şuur

B) Hastalardan alınan kan örnekleri incelenmek
üzere laboratuvara götürüldü.

Sözcükler arasındaki anlam ilişkisi dikkate alınırsa soru işareti olan yere aşağıdakilerden hangisi getirilir?

C) Çocukların tamamı, öğretmenin sorusuna mantıklı cevaplar verdi.
D) Seçilen patateslerin kumpir yapımında kullanılabileceğini söyledi.

A) endişe   B)  heyecan   C)  kararsızlık   D)  acıma
Tablo incelendiğinde eş anlamlı sözcüklerin yer aldığı gö-

IT

cüğünün getirilmesi gerekir.

Cevap A

7. Bir dinleyicinin “Bence gazetecilik size uygun bir

N

meslek değil.” sözü üzerine, genç gazeteci kendisinin iyi bir gazeteci olduğunu söyledi.

YA

Bu cümledeki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlede anlam
değişikliği meydana gelir?
A) ifade etti    B)  anlattı    C)  belirtti    D)  savundu

“Söyledi” sözcüğü ile “ifade etti, anlattı, belirtti” sözcükleri yakın anlamlıdır. Bu sözcükler yerine “savundu” sözcüğü kullanılırsa cümlede anlam değişikliği meydana gelir.

Cevap D

5. Sınıf TÜRKÇE

“Numune” sözcüğü ile B seçeneğinde kullanılan “örnek”

YA N I T Ya yı n l ar ı

rüleceğinden “kaygı” sözcüğünün karşısına “endişe” söz-

20

Cevap C

N

araçla çıkmayı düşündünüz?” cümlesinde kullanılmıştır.

sözcüğü aynı anlama gelmektedir.

Cevap B

9. İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
II
Ak elleri kalem tutar
III

I

Yazar Elif Elif diye
IV
Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin hem eş seslisi hem eş anlamlısı vardır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

“Ak” sözcüğünün eş anlamlısı “beyaz” sözcüğü, eş seslisi “akmak” fiilidir.

Cevap C

1.

bölüm

SÖZCÜKTE ANLAM

ÖRNEK – 12
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük vardır?

I

A) Yeni aldığımız kanarya çok güzel ötüyordu.

R

B) Sürüdeki kuzuların seslerini bir süre dinledik.
C) Kedimiz dışarı çıkmak istediğinde kapıyı tırmalıyor.

ÇÖZÜM
D’de “ses çıkararak suya atlamak” anlamındaki “şıp” sözcüğü yansımadır.

UYGULAMA 10

LA

D) İri bir yengeç, şıp diye suya atlayıp kayboldu.

Cevap D

\

1. Yeni takılan kapılar yağlanmadığı için gıcırdıyor.

YA
YI

2. Bu bulmacayı seninle kısa sürede çözebiliriz.

N

Aşağıda verilen cümlelerde “yansıma” sözcük bulunanları tik () işaretiyle gösteriniz.

\

3. Çalılıklardan bir hışırtı gelince korkmuştuk.

\

4. Ocağa attığımız odunlar çatır çatır yanmaya başladı.

5. Okuldaki bilim fuarına kalabalık bir ziyaretçi topluluğu geldi.
\

6. Dalgaların uğultuyla kıyıya çarpmasıyla yağmur başladı.

IT

UYGULAMA 11

Aşağıda verilen bilgileri doğru ise (D) yanlış ise (Y) olarak işaretleyiniz.
a. “Dünya, Güneş’ten enerji alan bir gezegendir.” cümlesinde “gezegen” sözcüğü genel anlamlıdır.

N

D

b. “İzciler neşeyle yola devam etti.” cümlesinde nitel anlamlı bir sözcük yoktur.

YA

Y

D

c. “Tenceredeki pıtırtılar mısırların olduğunu gösteriyor.” cümlesinde yansıma sözcük kullanılmıştır.

D

d. “Kahvaltıda peynir ve yumurta yedik.” cümlesinde genelden özele bir anlam vardır.

Y

e. “Takıma seçildiğim için çok mutlu oldum.” cümlesinde özelden genele bir anlam vardır.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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1.

bölüm
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TT Her ikisi de anlamsız sözcüklerle yapılan ikilemeler:
Eften püften, ıvır zıvır, mırın kırın, abuk sabuk, eciş bücüş...
Annem, abur cubur yememem konusunda bana uyarıda bulundu.

I

[64]

R

TT Yansıma sözcüklerle yapılan ikilemeler:
Şırıl şırıl, küt küt, patır kütür, çat pat...
Tamir edilen saat tıkır tıkır çalışıyordu.

UNUTMAYIN

LA

[65]

• İkilemeler ayrı yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcükler arasında noktalama işareti kullanılmaz.

N

Sağlı sollu, allak bullak, parlak parlak, sevimli sevimli, horul horul...

ÖRNEK – 13

YA
YI

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ikileme kullanılmamıştır?
A) Çocukları köşe bucak her yerde aramaya başladık.
B) Yapılan resimde belli belirsiz bir hata yakaladım.
C) Dalından yeni koparılmış elmalar ışıl ışıl parlıyor.
D) Zilin çalmasıyla çocuklar hemen kapıya koştu.

ÇÖZÜM

A seçeneğinde “köşe bucak”, B seçeneğinde “belli belirsiz”, C seçeneğinde “ışıl ışıl” sözleri ikilemedir ancak D seçeneğinde ikileme kullanılmamıştır.

Cevap D

IT

UYGULAMA 12

Aşağıda verilen cümlelerde “kalıplaşmış cümle yapısı” ve “ikileme” bulunanları tik () işaretiyle gösteriniz.
1. Arkadaşlar, bu işte hepinize kolaylıklar ve başarılar diliyorum.

N

\
\

YA

2. Hasta adam, günden güne iyileşiyordu.
3. El işi dersinde yeni beceriler öğrendik.

\

4. Kolay gelsin ustam, bizim pideler fırından çıktı mı?

\

5. Geçmiş olsun, sağlık sıhhat iyidir inşallah.
6. Konuk ekip bizi kendi sahamızda yenmişti.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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UYGULAMA 13

Oyun etmek

1-b

Çok az gitmek veya yol almak

a.

R

1.

2.

Açlıktan gözü kararmak

2-c

Kurnazlıkla birini aldatmak

3.

Bir arpa boyu yol almak

3-a

Çok acıkmak

4.

Ağaç olmak

4-e

Ne yapacağını bilememek, şaşırmak

d.

5.

Aklı karışmak

5-d

Bir yerde ayakta durarak uzun süre
beklemek

e.

6.

Sarpa sarmak

6-g

İşe yaramaz duruma getirmek

f.

7.

Hurdaya çevirmek

LA

b.

N

c.

YA
YI
7-f

I

Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

Güçlükler ortaya çıkmak, çözülmesi çok
güç bir duruma gelmek

g.

UYGULAMA 14

IT

Aşağıdaki yargıları doğru-yanlış şeklinde değerlendiriniz.
Yargılar

Doğru
\

2. “Bal” sözcüğü “Öyle kişiler vardır ki konuştular mı ağızlarından bal akıyor sanırsın.” cümlesinde bir deyimin içinde kullanılmıştır.

\

N

1. “Ayağı alışmak” ve “ayağı gitmemek” deyimleri zıt anlama sahiptir.

\

YA

3. “Aklım başka yerdeydi, yumurta almayı unutmuşum.” cümlesinde deyim kullanılmamıştır.

4. “Konuşurken baltayı taşa vurduğunu ve arkadaşını üzecek sözler söylediğini fark etmedi.”
cümlesinde deyim doğru ve yerinde kullanılmıştır.

Yanlış

\

5. “Tiyatroda sorunlar su yüzüne çıkmış, bunların neler olduğu gayet iyi anlaşılmıştır.” cümlesinde deyim anlamına uygun kullanılmamıştır.

\

6. “Toplantıda onun eksiklerini söylerek utandırmak ve - - - - istemedim.” cümlesinde boş bırakılan yere “ayıbını yüzüne vurmak” deyimi getirilmelidir.

\

7. “Işık arkadan geldiği için yüzü seçilmiyor.” cümlesindeki deyimin anlamı “açıkça tanınmamak, belli belirsiz görünmek”tir.

\
YA N I T Yay ı n l a r ı
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4. Abartma (Mübalağa)

I

• Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha önemli, daha küçük, daha büyük, daha az veya daha çok göstermeye abartma denir. Örneğin “Son sözleri ok gibi yüreğime saplandı.” cümlesinde abartma yapılmıştır. Çünkü bir insana söylenen sözler başka birine ok gibi saplanamaz.
Bu dizelerde bir insanın    aşktan dolayı  
ğu için abartma yapılmıştır.

“Deniz mürekkep olsa
Yazılmaz benim derdim”

Bu dizelerde bir insanın    denizlerin mürekkep olsa dertlerinin yazılıp bitirilememesi durumu   [91] olanaksız olduğu için abartma yapılmıştır.

tutuşup yanması olanaksız oldu-

LA

[90]

R

“Aşkınla tutuştum yandım
Gör beni neyledi sevdan.”

5. Karşıtlık (Tezat)

Bu dizede “ doğmak
rarlanılmıştır.

” ve “ batmak

[94]

” sözcükleriyle karşıtlıktan ya-

[95]

YA
YI

“Ben de gördüm güneşin doğarken
battığını.”

N

• Birbirine zıt kavram veya durumların bir arada kullanılması sanatına karşıtlık (tezat) denir. Örneğin “Ağlarım hatıra
geldikçe gülüştüklerimiz.” dizesinde “ ağlamak [92]  ve “ gülmek [93] sözcükleri bir arada kullanılarak karşıtlık
sanatından yararlanılmıştır.

NOTLARIM







IT






N





YA
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YENİ NESİL TESTİ - 1

3. Aşağıda Murat, Selvi, Bilgen ve Servet adlı öğrencilerin tahtaya yazdıkları cümleler verilmiştir.

I

  I. Yaş günümü bu yıl arkadaşlarımla kutlayacağım.

R

II. Anten bozulduğu için radyodan cızırtılar geliyordu.
III. Diş randevusuna otuz dakika sonra gireceğim.
IV. Gök gürültüsüyle birlikte köy evinde korkuyla bek-

LA

lemeye başladık.

Bu cümleleri yazan öğrencilerle ilgili şunlar bilinmektedir:

N

 Servet’in cümlesinde nicel anlamlı bir sözcük vardır.
 Bilgen, cümlesinde soyut anlamlı bir sözcük kullanmıştır.
 Yansıma sözcük kullananlardan biri Murat’tır.

YA
YI

 Selvi’nin cümlesinde eş seslisi olan bir sözcük vardır.

Buna göre aşağıda verilen öğrenci - cümle eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
A) Bilgen - II. cümle

B) Selvi - IV. cümle

C) Servet - III. cümle

D) Murat - I. cümle

Eş seslisi olan bir sözcük “yaş” (doğuştan beri geçen yıl - nemli, ıslak) kullanılmış I. cümle Selvi tarafından yazılmıştır. II. cümlede yansıma sözcük (cızırtı), IV. cümlede yansıma sözcük (gürültü) kullanılmıştır. Öncüllerdeki bilgilere göre soyut anlamlı bir sözcük (korkuyla) kullanılmış olan IV. cümleyi Bilgen, II. cümleyi ise Murat yazmıştır. Nicel anlamlı sözcük (otuz) kullanan Servet’in
cümlesi III’tür.  

4.

İ

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde terim anlam-

N M E M E K
İ

lı bir sözcük vardır?

S K

İ

Z A E U Ç E

M

İ

S K

K K A V R
I

A V

İ

Y

N

E Y K A Z U E

R A L

İ

K S S

  I.  İnmek
II.  Kötümser
III.  Yakın
IV.  Sık

YA

Yukarıdaki bulmacada numaralanmış sözcüklerden hangisinin karşıt anlamlısı yoktur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

II numaralı “kötümser” sözcüğünün karşıt anlamlısı “iyimser”, III numaralı “yakın” sözcüğünün karşıt anlamlısı “uzak”,
IV numaralı “sık” sözcüğünün karşıt anlamlısı “seyrek” olarak bulmacada yer almıştır. I numaralı “inmek” sözcüğünün
karşıt anlamlısı “çıkmak” bulmacada yoktur.

Cevap A
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Cevap C

A)

Profesör, öğrencilerinden ayrılamadı.

B)

Okulumuzda bu hafta bir etkinlik yapılacak.

C)

Sporcularımız havaalanında karşılandı.

D)

Hastaya iğne ve pansuman yapılacakmış.

D seçeneğindeki cümlede geçen “ iğne, pansuman ” sözcükleri tıp alanıyla ilgili kullanılan terimlerdir. Diğer seçeneklerde terim kullanılmamıştır.

Cevap D

2. bölüm

CÜMLEDE ANLAM

ÖRNEK – 3
I. Yanan orman alanları, başka amaçla kullanılmasın diye aynı yıl içinde ağaçlandırılır.

I

II. Ormanın güzellikleri içinde sakin ve mutlu bir şekilde yaşıyoruz.

R

III. Hep birlikte dünyamızı güzelleştirmek üzere çalışmalıyız.
IV. Hayvanların yaşama hakkını desteklemek için kapınızın önüne bir kap su ve mama koyabilirsiniz.

A) I.

LA

Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi söz konusu değildir?
B) II.

C) III.

ÇÖZÜM

D) IV.

Cevap B

N

I’de “kullanılmasın diye”, III’te “güzelleştirmek üzere”, IV’te “desteklemek için” ifadeleri amaç anlamı taşımaktadır.

YA
YI

3. Koşul-Sonuç Cümleleri

Bir eylemin gerçekleşmesinin başka bir eylemin gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelere, koşul-sonuç cümlesi denir.
Bu cümlelerde üzere, ama, lakin, ancak, fakat, ki    [13] gibi sözcüklere ve  
-sa/-se , -madan, -ınca, mı     [14] eklerine yer verilir. Koşul-sonuç cümleleri
yükleme sorulan Hangi şartla?     [15] sorusuna cevap verir.
Bir hafta içinde yağmur yağarsa tarlalar şenlenir.
		
Koşul
Sonuç

Erken yatarsan
erken kalkarsın.

Sana yardım ederim lakin sen de seçimde beni destekleyeceksin.
Çalışmadan hiçbir başarı elde edemezsin.

[16]

Biraz düşününce nerede yanıldığını anlarsın. 

[17]

IT

Düzenli çalıştın mı başarılı olursun. 

N

ÖRNEK – 4

YA

(I) Seçeceğiniz meslek ne olursa olsun ilgi alanlarınızı iyi tartmalısınız. (II) Çok küçük yaşlardan itibaren yeteneklerinizin farkında olursanız hem meslek seçmede hem de o mesleği uygulamada başarılı olursunuz. (III) “Neleri yapmaktan mutlu oluyorum?” sorusunu sorabilirsiniz kendinize. (IV) Eğer seçeceğiniz meslek, ilgi alanlarınız ile benzerse daha mutlu ve verimli bir iş hayatınız olacaktır.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangilerinde koşul (şart) anlamı söz konusudur?
A) I ve II.

B) I ve III.

C) II ve III.

D) II ve IV.

ÇÖZÜM

II. cümlede “farkında olursanız” ve IV. cümlede “ilgi alanlarınız ile benzerse” ifadelerinde koşul (şart) anlamı söz konusudur.

Cevap D

YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 1

3. Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cümlelere neden-sonuç (sebep-sonuç) cümleleri denir.

II.

R

I.

I

Buna göre,

Kargalar, sakın anneme söylemeyin
Bugün toplar atılırken evden kaçıp
Harbiye Nezaretine gideceğim
Söylemezseniz size macun alırım

LA

Benim doğduğum köyleri
Akşamları eşkıyalar basardı
Ben bu yüzden yalnızlığı hiç sevmem
Konuş biraz
III.

IV.

O ne anne, o güzel
Gözlerinden akan ne
Geri dönemem diye
Ağlıyor musun anne

N

Ergene’nin nehri
Susuzluktan kurumuş
Edirne’nin minaresi
Eğilmiş su içmeye

A) I.

YA
YI

mısralarından hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?
B) II.

C) III.

D) IV.

I’de şairin yalnızlığı sevmemesinin sebebi “akşamları köyünü eşkıyaların basması”dır. III’te Ergene’nin nehrinin kurumasının sebebi “susuzluk”tur. IV’te şairin annesinin ağlamasının sebebi “şairin geri dönememe” ihtimalidir. II’de “söylemezseniz” ifadesinde koşul söz konusudur.

Cevap B

IT

4. Nasrettin Hoca, zor işlerinde kullanmak üzere bir katır alır. Katır alır almasına da katır oldukça huysuz olduğun-

N

dan yanına kimseyi yaklaştırmaz, üzerine kimseyi bindirmez. Ancak Nasrettin Hoca çok zor şartlarda da olsa günün birinde katırın sırtına binmeyi başarır. Huysuz katır da Hoca sırtına biner binmez koşmaya başlar. Hoca üzerinde, katır altında o sokak bu sokak derken bir adam durumu görür “Hoca’m, hayırdır nereye böyle?” diye sorar.
Katırın üzerinde söylenenleri yarım yamalak anlayan Hoca, “Vallahi ben de bilmiyorum, katırın gittiği yere gidiyorum.” der.

YA

Bu metinle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi söylenemez?
A) Bir yargı nedeniyle birlikte verilmiştir.
B) Amaç-sonuç ilişkisi söz konusudur.
C) Merak duygusuna yer verilmiştir.
D) Koşul cümlesine yer verilmiştir.

“Oldukça huysuz olduğundan” ifadesinde neden, “zor işlerinde kullanmak üzere” ifadesinde amaç, “Hocam, hayırdır nereye böyle?” ifadesinde merak söz konusudur. Metinde “koşul” cümlesine yer verilmemiştir.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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UYGULAMA 8

Aşağıdaki cümlelerde geçen duyguları bulunuz. Cümleleri karşılarında verilen yüz ifadeleriyle eşleştiriniz.

I

1. Ablası şehir dışından geleceği için ayakları yere değmiyor.

R

a.

2. Köpekleri karşısında görünce gözleri yuvalarından fırladı.

4. Yavrularını korumaya çalışan köpeği görünce içim burkuldu.

6. Postacıyı bahçe kapısında görünce havalara uçtu.

c.

d.

N

5. Bu apartmandan başka yere gideceksiniz diye kederleniyorum.

LA

b.

3. Başına gelenleri duyunca ağzı açık kaldı.

7. Üst geçitten geçerken her seferinde ecel terleri döküyordu.

YA
YI

e.

8. Yeni saatimi kırdığımı öğrenen annem küplere bindi.
9. O adamı gözüm tuttu benim.

f.

10. Kafamı kızdırmadan çekip gidin buradan.

UYGULAMA 9

1.

“Öff! Bütün gün burada beklemek baydı artık.” cümlesinde   

“Başka neler olmuş, anlatsana!” cümlesinde     

YA

3.

usanç    

duygusuna yer verilmiştir.

“Kahve de kahve olmuş, bol köpüklü. Ellerinize sağlık!” cümlesinde     beğeni   

N

2.

IT

Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları “yakınma, pişmanlık, merak, usanç, üzüntü, şaşırma, beğeni” kavramlarından biriyle tamamlayınız.

merak

söz konusudur.

     söz konusudur.

4.

“Üstüme iyilik sağlık, yok daha neler!” cümlesinde     

şaşırma            söz konusudur.

5.

“Ne saklayayım gaflet ettiğimi / Elimle batırmışım gençliğimi” mısralarında   pişmanlık

6.

“Yirmi yaşına geldi ama hâlâ odasını ben topluyorum.” cümlesinde   

7.

“Evdekilerle vedalaşırken gözleri doldu.” cümlesinde    

yakınma   

üzüntü

söz konusudur.
söz konusudur.

    söz konusudur.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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UYGULAMA 11

I

Aşağıdaki cümlelerle karşılarında verilen kavramları eşleştiriniz.

R

1. Yazar olmanın temeli yazmaktan çok okumaktan geçer, bu yüzden yazarları ayırt etmeden
herkesten bir şeyler okumalısın.

Uyarı

LA

2. Bu kadar çok tuz kullanmamalısın çünkü fazla tuz tüketimi yüksek tansiyona neden olmaktadır.

Karşılaştırma

3. Filipinler’de Palawav Adası’nda bir balıkçı tarafından bulunan 34 kg ağırlığında 60,96 cm
boyundaki inci, dünyanın en büyük incisidir.

N

YA
YI

4. Unutulmaya yüz tutan bazı çocuk oyunları
şunlardır: çelik çomak, istop, birdirbir, kukalı saklambaç...

Benzetme

5. Istakozların kabukları onları koruyan bir zırhtır âdeta.

Tanımlama

Öneri

6. Basit sayma ve hesap işleri yapmakta kullanılan, her teline onar boncuk geçirilmiş hesap
aracına abaküs denir.

Örneklendirme

UYGULAMA 12

2.

N

1.

IT

Aşağıdaki görsellerde bulunan kavramları altlarına yazınız.

YA

Uyarı

Sağlıklı Bir Şekilde
Kilo Vermek İçin
• Gece yürüyüşleri yapın.

4.

• Tuzu hayatınızdan
çıkarın.

3.

Benzetme

Karşılaştırma

5.

Karate; ayak ve
yumruk vuruşları
üzerine kurulu,
Japon kökenli bir
dövüş yöntemidir.

6.

Pek çok kuş göç
etmektedir. Söz
gelimi leylekler
bunlardan bir
tanesidir.

• Bol bol su için.
Öneri

Tanımlama

Örneklendirme
YA N I T Yay ı n l a r ı
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ÖRNEK – 9
• Duygusallık bildiren cümle

I

• Hayal ürünü cümle

R

• Abartı bildiren cümle
Aşağıdakilerden hangisi, bu cümle çeşitlerinden herhangi birine örnek olamaz?

LA

A) Arılar kış aylarında kovanlarından çıkmaz.
B) Not ortalamamı daha yüksek bekliyordum, hüsrana uğradım.

C) Orman o kadar sessiz ki karıncaların ayak seslerini dahi duyabilirsiniz.
D) Küçük baykuş “Keşke bir arkadaşım olsa!” diye geçirdi içinden.

ÇÖZÜM

YA
YI

baykuş konuşturulduğu için hayal ürünü bir ifade söz konusudur.

N

B’de “hüsrana uğradım” ifadesinde duygusal anlatım, C’de “karıncaların ayak seslerini dahi duyabilirsiniz” ifadesinde abartma, D’de  

Cevap A

UYGULAMA 13

Görsellerde verilen olaylardan gerçek olanlara “G”, hayal ürünü olanlara “H” yazınız.
H

II.

G

III.

G

IV.

H

V.

G

IT

I.

UYGULAMA 14

N

Aşağıda yer alan ifadeleri “Doğru” ya da “Yanlış” kutularını işaretleyerek değerlendiriniz.

H

VI.

D
\

2. “Öğlen vakti hava öyle karardı ki burnumun ucunu göremiyordum.” cümlesinde abartılı bir durum vardır.

\

YA

1. “Defterime çizdiğim kelebek uçup gitti.” cümlesinde hayal ürünü ifadeye yer verilmiştir.

Y

3. “İlkokul arkadaşlarımla her yıl bir araya geliriz.” cümlesinde duygusal bir anlatım söz konusudur.

\

4. “Bilge kurbağa, göldeki bütün canlıları uyardı.” cümlesinde gerçek hayatta karşılaşabileceğimiz bir olaydan bahsedilmiştir.

\

5. “Yapraktan saçını yerlere yaymış / Sonbahar ağlıyor ayaklarında” mısralarında hayal ürünü unsurlara yer verilmiştir.

\
YA N I T Yay ı n l a r ı
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ÖRNEK – 10
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde anlatılmak istenen düşünce diğerlerinden farklıdır?

C) Bildiğimiz şeyler arttıkça bilmediğimiz şeylerin ne kadar çok olduğunu daha iyi anlarız.

R

B) Bilgi adası ne kadar büyük olursa bilinmezliğin kıyısı da o kadar büyük olur.

I

A) Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmazsan cahilsin demektir.

D) Ne kadar az bildiğimizi anlayabilmek için ne kadar çok bilmemiz gerektiği ne kadar gariptir.

LA

ÇÖZÜM

B, C ve D seçeneklerinde bilgi çoğaldıkça bilinmeyenler de çoğalmaktadır. A’da ise bildiklerini uygulamayan insanın cahil olduğu
anlatılmıştır.

UYGULAMA 15
Aşağıdaki cümlelerden aynı anlama gelenleri eşleştiriniz.

a. Bugün okula Çiğdem’den başka gelmeyen de vardır.

YA
YI

1. Çiğdem sanırım bugün okula gelmeyecek.

N

Cevap A

b. Bugün okula gelmeyen Çiğdem’in yarın
okula gelmesi bekleniyor.

3. Çiğdem de bugün okula gelmeyenler
arasında yer alıyor.

c. Dün okula gelmeyen Çiğdem bugün de
okula gelmemiş.

4. Çiğdem okula bugün değil yarın gelecekmiş.

d. Çiğdem’in bugün okula geleceğini pek
düşünmüyorum.

5. Çiğdem bugün de okula gelmedi.

e. Çiğdem’in okula gelmediği günü hatırlamıyorum.

6. Çiğdem bir gün bile okula gelmemezlik yapmamıştır.

f. Bugün okula gelmeyen Çiğdem yarın da
gelmeyecekmiş.

N

IT

2. Çiğdem yarın da okula gelmeyecek.

UYGULAMA 16

YA

“En sevdiğim festivallerden biri olan Kiraz Festivali’ne bir kez daha katılmaktan dolayı çok mutluyum.” diyen biriyle
ilgili kesinlikle söylenebilecek yargıların başına "” işareti atınız.
\

2. Kiraz Festivali’ne ikinci kez katılmıştır.

1. Sevdiği başka festivaller de vardır.

3. Başka festivallere de sürekli katılmaktadır.

\

5. Sadece meyve festivallerini sevmektedir.

\ 6. Kiraz Festivali’ne en az bir kez katılmıştır.

4. Kiraz Festivali’ne katıldığı için mutludur.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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CÜMLEDE ANLAM

ÖRNEK – 11
• Arılar, koloniler hâlinde kovanlarda yaşar.

A) Kovanlarda yaşayan arılar, çiçek çiçek gezerek bal üretir.

LA

B) Çiçek çiçek gezerek bal üreten arılar, koloniler hâlinde yaşayan canlılardır.

R

Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hâli aşağıdakilerden hangisidir?

I

• Arılar, çiçek çiçek gezerek bal üretir.

C) Koloniler hâlinde kovanlarda yaşayan arılar, çiçek çiçek gezerek bal üretir.
D) Arılar, koloniler hâlinde bal üretip çiçek çiçek gezen canlılardır.

ÇÖZÜM

A’da “koloniler hâlinde” B’de “kovanlarda” ifadesi eksiktir. D’de “koloniler hâlinde” ifadesi yanlış yerde kullanılmıştır. İki cümlenin

N

hiçbir anlam kaybı olmadan birleştirilmiş hâli C seçeneğinde verilmiştir.

YA
YI

UYGULAMA 17

Cevap C

Aşağıdaki numaralanmış sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz. Sıralamayı boş bırakılan yerlere yazınız.

1. en iyi şekilde
2. her işi
3. çalışınız
4. üzerinize aldığınız
5. yapmaya

IT

1. yarına
2. işini
3. bırakmayınız
4. bugünün

B.

4-2-1-3

4-2-1-5-3

C.

1. ayrılmayınız
2. ve
3. sözlerinizde
4. davranışlarınızda
5. doğruluktan

D.

2-1-4-5-3

3-2-4-5-1

N

A.

1. kötü
2. iki yüzlülerle
3. olmayınız
4. huylularla
5. dost

UYGULAMA 18

YA

Aşağıda yer alan boşlukları sizlere verilen kavramları kullanarak doldurunuz.

kelepçedir

zorlamadıkça

ağaçtır

uygulamak

bilmek

süslerdir

1.

Düşünmek kolay               uygulamak           güçtür.

2.

Güçlükler başarının değerini artıran     süslerdir    

3.

İnsan, aklın sınırlarını zorlamadıkça başarılı olamaz.

4.

Alışkanlık anahtarı kaybolmuş bir     kelepçedir     

5.

Bir şeyi gerçekten       bilmek       onu anlamakla olur.

6.

Arkadaşlık her zaman gölge veren bir    ağaçtır      
YA N I T Yay ı n l a r ı
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ATASÖZLERİ VE ÖZDEYİŞLER
Özdeyişler (Vecizeler)

I

Bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatan, kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlerdir.

R

TT Özdeyişler farklı konularda söylenir.

Konusu: Umursamamazlık
“Hiddet ekilen yerde pişmanlık biçilir.” (Alain)

LA

“Komşunun duvarının yanması seni de ilgilendirir.” (Horace)

Konusu: öfkenin sonucu 
“İnsanın kendine güveni büyük işlere girişmenin ilk şartıdır.” (Bacon)

[90]

N

Konusu: özgüven 

[89]

“Başarılarını gizlemek, en büyük başarıdır.” (Pascal)

ÖRNEK – 13

[91]

YA
YI

Konusu: alçak gönüllülük 

Anne

IT

Çocuk

N

Bu görselde anlatılmak isteneni en iyi ifade eden özdeyiş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyarlar.

YA

B) Bir anne, çocukları koskocaman bir birey de olsa onlara her zaman bir çocuk gibi davranır.
C) Kelimelerle anlatılamayan fedakârlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhâlde sadece “anne” derdim.
D) Annelerin çocuklarına gösterebileceği en büyük sevgi, onlarla kuracağı arkadaşlıktır.

ÇÖZÜM

Görselde hastane odasında bir anne ve yanında ona refakatçi olan çocuğu vardır. Anne, hasta olmasına rağmen kendi üzerindeki
battaniyeyi çocuğunun üzerine örtmüştür. Bu da onun karşılıksız sevgisini ve fedakârlığını göstermektedir.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 6

5. Her atasözü; bir dünya görüşüne, yüzyılların oluşturduğu bir hayat tecrübesine dayanır. “Atalarımız şöyle demiş”

R

I

diyerek söze başlayan bir kişi, konusuyla ilgili atasözlerini sıralayıverdi mi akan sular durur. Doğru söze, hakçasına, yerinde söylenmiş bir çift söze kim ne diyebilir? Söz gelimi “- - - -.” atasözüyle birini seviyorsan nazına, onun
verdiği sıkıntılara katlanacaksın mesajı verilir. Hele ayrılanların bir gün kavuşabileceklerini anlatan “- - - -” atasözündeki teselli, insanoğluna umuttan doğan bir mutluluk verir. “- - - -.” atasözüyle de hesaplı ve tedbirli olmanın
önemi bambaşka bir biçimde vurgulanmış olur.

LA

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi, bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez?
A) Sürüden ayrılanı kurt kapar.
B) Gülü seven dikenine katlanır.
C) Ayağını yorganına göre uzat.
D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

N

1. boşluğa B’deki, 2. boşluğa D’deki ve 3. boşluğa C’deki atasözü getirilmelidir. A’daki atasözü “Birlikte olduğu topluluktan ayrılıp kendi başına iş yapma yolunu tutan kimse desteksiz kalır ve zarara uğrar.” anlamına gelmektedir. Bu atasözü, metinde ve-

Cevap A

YA
YI

rilenlerle ilişkili değildir.

7. I. Ne kadar çok çalışırsan o kadar mutlu olursun.

6. I. Boş çuval ayakta (dik) durmaz.

(Charles Dickens)

II. Demir tavında dövülür.

II. B
 aşkalarına mutluluk sağlayabilen adam mutludur. (Denis Diderot)

IT

III. Boş başağın başı dik olur.

IV. Büyük başın derdi büyük olur.

III. M
 utluluğa giden yol yoktur çünkü mutluluğun
kendisi yoldur. (Wayne Dyer)

A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

YA

(I) Bilgisiz ve yeteneksiz bir kişi, kendisine verilen görevlerde tutunamaz. (II) Her iş zamanında ve uygun durumda
yapılır. (IV) Büyük işlerin başında bulunanların karşılaşacağı güçlükler de çoktur.

Y AN IT Y ay ı n l ar ı

N

Numaralanmış atasözlerinden hangisi "Bilgisiz
olan üstün görünmek için kasılır." anlamına gelmektedir?

IV. M
 utluluklar, hizmet ve iyiliklerin altındadır. (J. J.
Rousseau)
Numaralanmış özdeyişlerden hangileri anlamca birbiriyle aynıdır?
A) I ve II.

B) II ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

Soru kalıbında verilen açıklama “Boş başağın başı dik olur.”

II ve IV. cümlelerde “başkalarına iyilik eden insanın mutlu

atasözüne aittir.

olacağı” vurgulanmaktadır.
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YENİ NESİL TESTİ - 2

4. (I) Günün önemli bir kısmını hareketsiz geçirdiğimiz için kaslarımızın gelişimi, vücut esnekliğimiz ve dayanıklılığı-

Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

R

I

mız azalabilir. (II) İşte bunu önlemek için günde en az yarım saat egzersiz yapmamız gerekir. (III) Eğer dışarı çıkma şansımız varsa bisiklete binebilir, yürüyüş yapabilir, arkadaşlarımızla basketbol, voleybol gibi oyunlar oynayabilir hatta turnuvalar düzenleyebiliriz. (IV) Evin içindeyse esneme hareketleri yapabilir ya da çok sevdiğimiz bir
şarkıyı açıp dans edebiliriz!

B)  II. cümlede, amaç ifade edilmiştir.

C) III. cümlede, koşul (şart) söz konusudur.

D)  IV. cümlede, bir uyarıya yer verilmiştir.

LA

A)  I. cümlede, sebep-sonuç anlamı vardır.

I. cümlede “hareketsiz geçirdiğimiz için” ifadesinde sebep, II. cümlede “önlemek için” ifadesinde amaç, III. cümlede “dışarı çık-

Cevap D

N

ma şansınız varsa” ifadesinde koşul anlamı vardır. IV. cümlede “uyarı” değil, “öneri” anlamı söz konusudur.

5. İlk olarak Mayıs 2004 yılında gerçekleştirilen, isteyen her okulun katılabileceği “İlköğretim Okulları Bilim Çocuk

YA
YI

Projeleri” yeniden başlıyor.

Bu cümleden “İlköğretim Okulları Bilim Çocuk Projeleri”yle ilgili,
I. Etkinliğe bir süre ara verilmiştir.

II. En az bir kez gerçekleştirilmiştir.

III. Katılım için bazı şartlar söz konusudur.

IV. 2004 yılından önce gerçekleştirilmemiştir.
yargılarından hangisi çıkarılamaz?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

Cümledeki “yeniden” ifadesinden I, “ilk olarak Mayıs 2004” ifadesinden II ve IV çıkarılır. Cümlede etkinlik için herhangi bir koşuldan bahsedilmemiştir.

IT

Cevap C

N

6. I. Dehanın yüzde biri ilham, yüzde doksan dokuzu alın teridir.
II. Deha, her gün sabah saat 08.00’de çalışma masasına oturup gece 24.00’te kalkmaktadır.

YA

III. Deha; çalışma ve gayretin elbisesidir.
IV. Deha, gerçekleri alışılmamış şekilde görmekten başka bir şey değildir.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi verdiği mesaj yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

I, II ve III. cümlelerde dehanın “çalışma”nın bir sonucu olduğu anlatılmıştır. IV. cümlede ise dehanın “dikkat”le ortaya çıktığı an-

latılmıştır.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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BİÇİM BİLGİSİ
NOT ALIN

• Türkçede bir sözcüğün başında kök bulunur. Ekler, kökten sonra getirilir.

ek

“Ağlamadı” sözcüğünün kökü    ağla-  

[2]

R

ek

tır.

LA

kök

I

kalem + lik + ler

“Kanıyor” sözcüğünün kökü   kan  [3] dır.
[4]

dur.

YA
YI

N

“Buzlandı” sözcüğünün kökü    buz  

UYGULAMA 1

Aşağıdaki sözcüklerden hangilerinin kökü doğru gösterilmiştir? İşaretleyiniz.

1.

3.

2. \

Kaşıklık
↓
   kaş

Suluk
↓
   su

YA

N

IT

Bayatlamış
↓
     bay

Çaresizlik
↓
çare

4. \

Kolayca
↓
kol

5.

Temizledi
↓
     temiz

6. \

YA N I T Yay ı n l a r ı
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BİÇİM BİLGİSİ
UYGULAMA 2

f.

bulut

b.

yak

\

g.

kapa

c.

kitap

h.

çiçek

d.

seç

i.

deniz

e.

ateş

k.

yürü

top

m.

koş

\

n.

yuva

o.

bul

\

p.

ser

\

\

YA
YI

\

\

l.

R

\

LA

sev

N

a.

I

Aşağıdaki sözcüklerden “-mak / -mek” ekinden biriyle söylenebilenleri işaretleyiniz.

UYGULAMA 3

Aşağıdaki sözcüklerden isim köklü olanlara İ, fiil köklü olanlara F yazınız.

IT

1. İ

Yokladı

5. İ

N

2. İ

Yollar

Yalanmış

YA

3. F

Kaymış

4. F
Seviyor

6. İ
Beyazlaştı

YA N I T Yay ı n l a r ı
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BİÇİM BİLGİSİ
NOT ALIN

• Varlık ve kavram isimleri yapabilir.
Yağmur - luk  yağmurluk                                                  

su - luk  suluk

Zeytin - lik  zeytinlik                                                         

LA

• Yer isimleri yapabilir.
kömür - lük  kömürlük

• İsimlerin anlamını olumsuzlaştırabilir.
Tuz - suz  tuzsuz                                                              

ev - siz  evsiz

N

• Meslek isimleri yapabilir.
Süt - çü  sütçü

boya - cı  boyacı

YA
YI

• Varlıkların niteliğini bildiren sözcükler yapabilir.

Şeker - li  şekerli                                                              
• Dil isimleri yapabilir.

R

I

Yapım eklerinin işlevleri şunlardır:

Alman - ca  Almanca

akıl - lı  akıllı

Türk - çe  Türkçe

• Sayılara gelerek sıralama ve paylaştırma bildiren sözcükler yapabilir.
Beş - inci  beşinci                                                            

üç - er  üçer

• Varlık ve kavramları karşılayan sözcüklere gelerek hareket bildiren sözcükler (fiiller/eylemler) türetebilir.
Suç - la  suçla- (mak)                                                      

kısa - l  kısal- (mak)

IT

• Hareket bildiren sözcüklere gelerek aynı tür sözcükler yapabilir.
Çık - ar  çıkar- (mak)                                                      

gül - üş  gülüş- (mek)

• Hareket bildiren sözcüklerden kavramlar türetebilir.

YA

N

Uç - ak  uçak                                                                  

Süpür- (mek)

sev - gi  sevgi

Süpürge

YA N I T Yay ı n l a r ı
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BİÇİM BİLGİSİ
UYGULAMA 7

Varlık Adı

Gözlük

\

Olumsuzluk

Samanlık

Meslek Adı

Yer Adı

\

Nitelik

N

\

Evsiz

Paylaştırma

LA

Sözcük

R

I

Aşağıdaki sözcüklerde yapım eklerinin sözcüğe kattıkları anlamları işaretleyiniz.

\

YA
YI

Yaşlı

\

İkişer

\

IT

Muhasebeci

UYGULAMA 8

N

Aşağıdaki sözcüklerin köklerini altlarındaki boşluklara yazınız.

YA

susadık

ortasındaki

su

orta

pamuğun

keyifli

pamuk

keyif

kaçıştılar

kaç-

suçlandı
suç

YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 3

2.  Cehalet, bilgi karşısında her zaman daha (I) güçlüdür.

 Küçük çocuk, (II) baloncuyu büyülenmiş gibi takip ediyordu.

Bu cümlelerdeki numaralanmış sözcüklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

LA

A) I numaralı sözcük, yapım eki almıştır.

R

 Sucu, boynuna astığı uzun bir sopanın uçlarına taktığı iki büyük (IV) kovayla su taşırmış.

I

 Bir zamanlar zengin ama mutsuz bir kral (III) varmış.

B) II numaralı sözcüğün aldığı ek, sözcüğe meslek adı anlamı kazandırmıştır.
C) III numaralı sözcük, hem isim kök hem de fiil kök olarak kullanılabilir.
D) IV numaralı sözcük, fiil köklüdür.

I numaralı sözcük olan “güç”, “-lü” yapım ekini almıştır. II numaralı sözcükte -”cı” eki meslek adı oluşturmuştur. III numaralı söz-

N

cük hem isim olan “var” hem de fiil olan “var-” olarak kullanılabilir. IV numaralı sözcüğün kökü “kova”dır ve isim köklüdür, fi-

Cevap D

YA
YI

il köklü değildir.

3. Bursa’da eski bir cami avlusu

4. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi birden fazla ya-

I.

pım eki almıştır?

Küçük şadırvanda şakırdayan su
II.

A)

Gamsızlar

B)

Gezide

C)

Durgunluk

D)

Yırtıcı

Orhan zamanından kalma bir duvar

IT

Onunla bir yaşta ihtiyar çınar
III.

Bir rüyadan arta kalmanın hüznü

N

İçinde gülüyor bana derinden
IV.

YA

Bu şiirde numaralanmış sözcüklerden hangisi sözcüğün yapısını değiştiren bir ek almıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

II numaralı sözcük “şak -ır -da - y -an” eklerini almıştır. Bu
ekler de sözcüğün anlamını ve yapısını değiştiren eklerdir.
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Eliyor dört yana sakin bir günü

“Gamsızlar” sözcüğünde “-sız” yapım eki, “gezide” sözcüğünde “-i” yapım eki, “yırtıcı” sözcüğünde “-ıcı” yapım ekidir.
“Durgunluk” sözcüğünde “-gun” ve “-lık” ekleri yapım ekidir.

Cevap C

4. bölüm

PARÇADA ANLAM
UYGULAMA 1

Aşağıdaki metinlerin konularını altlarına yazınız.

R

I

 ürk toplumunda yüzyıllardır karaguni adıyla bilinen saklanbaç, bir çocuk oyunudur. Saklambaçta oyuncular, araI. T
larında sayışarak bir ebe belirler. Ebe, yüzünü duvara dönerek yüksek sesle saymaya başlar. Bu sırada diğer oyuncular etraftaki uygun yerlere saklanırlar.

LA

Metnin Konusu: Saklambaç

N

II. Bulunduğumuz yeri tarif edebilmek veya bir yeri bulabilmek için yönlerden yararlanırız. Evimizin, okulumuzun veya gideceğimiz bir yerin bulunduğumuz noktaya göre hangi tarafta bulunduğunu da yönleri kullanarak tarif ederiz.
Özellikle doğada dolaşırken yön bilgimiz sayesinde gideceğimiz yere kolayca ulaşabilir, kaybolma tehlikesi yaşamayız. İlimizin, bölgemizin, yurdumuzun ve komşularımızın konumunu belirtirken de yönlerden yararlanırız.

YA
YI

Metnin Konusu: Günlük hayatımızda yönlerden yararlanma

III. Çevremizde insan eliyle oluşturulmuş yapıların yanı sıra doğal yapılar da vardır. Doğal yapılar, doğada kendiliğinden bulunur. Bunların oluşumunda insanların herhangi bir etkisi yoktur. Denizler, göller, akarsular, hava, toprak, bitkiler ve hayvanlar çevremizdeki başlıca doğal unsurlardır. Dağ, ova, plato, vadi, ada, yarımada, körfez ve burun gibi yeryüzü şekilleri de doğal unsurlar arasında sayılabilir.
Metnin Konusu: Doğal yapılar

IT

UYGULAMA 2

Aşağıdaki metinlere uygun başlıklar yazınız.

N

I.  Mart ayının ilk günleriydi. Yağmurların yağmasıyla ağaçlar da canlanmaya başlamıştı. Odamın penceresini açmış
dışarıyı seyrederken apartmanımızın bahçesindeki erik ağacının dallarının çiçeklerle dolu olduğunu fark ettim. Artık
baharın geldiğinden emindim. Çünkü bu bembeyaz çiçekler, baharın habercisiydi.

YA

Metnin Başlığı: Baharı Müjdeleyen Erik Ağacı                                                                                           

II. Dışarıda oynarken bir karınca yuvası gördüm. Yuvanın ağzındaki toprağın büyük bölümü bir noktada toplanmıştı.
Yüzümü toprağın en fazla olduğu yöne doğru çevirerek kollarımı açtım. Köyümüze uzak bir yerde bulunan sönmüş
volkanik dağ önümde, hemen yanımızdaki ormanlık alan ise sol kolumun gösterdiği yönde kaldı. Böylece bulunduğum yere göre yanardağ kuzeye, orman ise batıya düşmüş oldu.
Metnin Başlığı: Karınca Yuvası ile Yön Bulma

YA N I T Yay ı n l a r ı
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UYGULAMA 3

N

LA

b. Bilgisayar kullanırken de çok dikkatli olmalıyız.
Uzun süre bilgisayar başında oturmak baş, göz
ve kulak ağrısı; baş dönmesi, kan basıncında
yükselme, sinirlilik ve yorgunluk yapabilir. Ayrıca
omuz ve boyun tutulmaları ile bel ağrısına da neden olabilir. Diğer yandan bilgisayarın radyasyon
yayan bir araç olduğu da unutulmamalıdır. İşte
tüm bunlar bilgisayarın faydalı olmasının yanında
zararlarını da ortaya koymaktadır. Unutulmamalıdır
hiçbir teknolojik alet masum değildir, aman dikkat!

YA
YI

a. Tarih boyunca insanın icat ettiği ve geliştirdiği
bütün araç gereçler birer teknolojik üründür.
Bu ürünler bilimdeki gelişmeler ve değişen ihtiyaçlara bağlı olarak zaman içinde iyileştirilerek
daha kullanışlı hâle getirilebilir. Geçmişten bugüne çeşitli aşamalardan geçerek hayatımızın
vazgeçilmezleri arasına giren pek çok teknolojik
alet zamanla değişime uğramıştır. Bu değişimin
başlıca nedeni de daha kullanışlı hâle gelmesi
için iyileştirilmesi, daha fazla özellik eklenmesidir.

R

I

Aşağıdaki metinlerin, şiirlerin ana düşüncelerini, ana duygularını, temalarını boşluklara yazınız.

Teknolojik ürünler, bilimdeki gelişme ve ihtiyaçlara
bağlı olarak daha kullanışlı hâle getirilebilir.

c. Hayatta en değerli hazinemiz sağlıktır

Bilgisayar gibi teknolojik aletlerin zararlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

d. Odasında sepet sepet oyuncak

Sağlığı korumanın tek yolu temizliktir

Parka gitse türlü türlü salıncak

Uyu, eğlen ve dinlen; güzel, dengeli beslen

Karnı hep tok, üstü başı kalıncak

IT

Kazanırsın güç kuvvet, sağlığına dikkat et
Sınıfında kalmamak, hasta olup solmamak

YA

N

İstiyorsan hep koşmak, sağlığına dikkat et

Sağlığımızı korumak

Ama mutlu değil, bizim çocuklar
Çarşıya gidince isteği bitmez
Servis olmayınca okula gitmez
Anneye babaya hiç yardım etmez
Ama mutlu değil bizim çocuklar

Mutsuz çocuklar

YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 2

4. Olimpiyat bayrağı beyaz zemin üzerine iç içe geçmiş, farklı renklerdeki beş halkadan meydana gelir. Bu halkalar

I

yeryüzündeki beş kıtayı temsil eder. Mavi halka Avrupa’yı, sarı Asya’yı, siyah Afrika’yı, kırmızı Amerika’yı, yeşil ise
Avustralya’yı gösterir. Olimpiyatlara bu kıtalardan gelen binlerce oyuncu katılır. Kıtaların her birinde çok sayıda ülke vardır. Finlandiya ve Ürdün bu ülkelerden sadece ikisidir.

R

Bu metinde neyden bahsedilmiştir?

B) Olimpiyatların kaç yıl arayla yapıldığından

C) Olimpiyat bayrağından

D) Olimpiyatlarda dereceye giren sporculardan

LA

A) Olimpiyatlardan

Yazar, yukarıdaki metinde olimpiyat bayrağından ve bu bayraktaki halkaların neleri temsil ettiğinden bahsetmiştir.

Cevap C

5. Birkaç avcı oturmuş eski avlarını anlatıyordu. Avcılardan biri şöyle der:

YA
YI

N

— Geçenlerde yakın köylerden birine gitmiştim. Baktım, bir ördek sürüsü uçuyor.
Hemen çifteye sarıldım. Atıyorum düşüyorlar, atıyorum düş...
Dinleyenlerden biri sözünü keser:
— Kardeşim nasıl iş bu ? Hep atıyorsun, atıyorsun da çifteyi hiç dolduruyor musun!
Avcı, boşta bulunup şöyle cevap verir:
— Çifteyi doldurmaya vakit mi var?
Aşağıdakilerden hangisi bu fıkranın başlığı olabilir?

A) Avlanma Sanatı

B) Leylek Avı

C) Yasak Av

D) Avcı Palavrası

Yukarıdaki fıkrada bir avcının anılarını anlatırken aşırılığa kaçtığı ve doğruları söylemediği komik bir dille anlatılmıştır. Dolayısıyla
bu fıkranın başlığı “Avcı Palavrası” olabilir.

6.

Cevap D

7. Bir uçağım olmalı benim

Yersiz yurtsuz kalan insan

Binip üstüne, binip üstüne

IT

Senden yardım görür her an

Şu dünyayı gezmeliyim

Yer sarsıntısı, kıtlık, yangın

Yetişirsin bize hemen

Merhaba, demeliyim

Kara günün dostusun sen

Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

YA

Bu dizelerde aşağıdaki kurumların hangisinden
söz edilmiş olabilir?

Y AN IT Y ay ı n l ar ı

Gidip Akdeniz kıyılarına

N

Günlerinde bir Hızır’sın

A) Hayal kurulmuştur.
B) Hayal kırıklığına uğranmıştır.

A) Hastane

B) Kızılay

C) Hayaller gerçekleştirilmiştir.

C) Sağlık ocağı

D) Yeşilay

D) Hayallere ulaşılamayacağı belirtilmiştir.

Yukarıdaki şiirde şair, “Kızılay”dan bahsetmiştir.
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Şair, yukarıdaki dizelerde hayallerini dile getirmiştir.

Cevap A

4. bölüm
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Anlatıcı

I

• H
 ikâye, roman gibi olay yazılarındaki olayları, kişileri, yer ve zaman unsurlarını okuyucuya anlatan kişiye “anlatıcı”
denir.
• Metinlerde anlatım, iki ayrı kişi ağzından yapılır:

R

Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım

LA

• Y
 azarın kendi yaşadığı, dahil olduğu bir olayı anlattığı yazılardır. Birinci kişi ağzıyla anlatımda yüklemler
bi[21]
[22]
rinci tekil  
veya   birinci çoğul         
şahısla çekimlenir. Birinci kişi ağzında özneler “  ben    veya
[23]
biz  
”dir.

Güneşli bir sonbahar sabahıydı. Perdenin arasından sızan gün ışığının sıcaklığıyla güne uyandım. Önce kollarımı
yukarı kaldırarak gerindim, sonra yataktan kalktım. Güneşin geldiği yöne doğru yavaşça yürüdüm. Gözlerim görmediği için ellerimle dokunarak perdeyi buldum. Perdeyi araladım.
[24]

için 1. kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır.

Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım

YA
YI

N

Bu metinde   anlatıcı olayın kahramanlarından biri olduğu   

• O
 lay örgüsünde yazarın bulunmadığı, yazıyı yazan kişinin ancak bir gözlemci veya kurgu sahibi olduğu anlatım
türüdür. Yazar,    duyduğu   [25] veya    gördüğü   [26] şeyleri anlatır. Üçüncü kişi ağzıyla anlatımlarda özneler “ o, onlar   [27] ”dır.
Evler kapanmış, ahırlar boşalmış; küçük çarşı meydanı at, araba, asker, çadır dolmuştu. Buralarda savaş olacak;
devlet, halkı geriye çekti, diyorlardı. Küçük Ali, işte köyünün geri çekilen ahalisini, anasını, ihtiyar babasını bulmak
için iki gündür yürüyordu. Gece açıkta yatmak, gündüz güneşin altında yürümek onu zayıflatmıştı.
Bu metinde    anlatıcı olayın kahramanlarından biri olmadığı   [28] için 3. kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır.

IT

ÖRNEK – 12

Aşağıdaki metinlerden hangisinde kullanılan kişi ağzı diğerlerinden farklıdır?

N

A) Birden kendimi çok kötü hissetmeye başladım. Üşüyordum. Titriyordum. Hava hiç de soğuk değildi. Ama ben zangır
zangır titremeye başlamıştım. Buraya nasıl gelmiştim bilmiyorum. Sesimi kimseye duyuramayacaktım.
B) Yeşil yumuşak çimenlerin üzerine oturmuş gözlerinden birbiri ardı sıra yuvarlanan gözyaşları arasından etrafına bakıyordu. Oturduğu yerdeki çimenlerin sarı yeşil parıltısı da gözlerini kamaştırıyordu.

YA

C) Ne zaman dedeme ziyarete gitsek başında lacivert bir bere, sırtında kaşmir bir ceket, elinde bir makas bahçesinde bulurduk onu. Telaşsız, yumuşak adımlarla gelir; nezaketle karşılardı bizi.
D) Adaya geldiğimizde ilk olarak kahveyi gördük. İçinde renkli ve yerel giysileriyle genç kızlar çalışıyordu. Biraz ötede
küçük bir hayvanat bahçesi vardı. Birkaç ağacın gölgelediği kıyıda ise minimini bir plaj görünüyordu.

ÇÖZÜM

A, C ve D seçeneklerinde yazar, olayın kahramanlarından biri olduğu için bu metinlerde birinci kişi ağzı; B seçeneğinde yazar, olayı anlatan kişi olduğu için üçüncü kişi ağzı kullanılmıştır.

Cevap B
YA N I T Yay ı n l a r ı
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UYGULAMA 8

R
LA

N

Bir gece, Atatürk’ün Dolmabahçe’den Şehir Tiyatrosuna gelmekte gecikeceği haberi verilmiş fakat yönetmen Muhsin Ertuğrul oyuna zamanında
başlanması buyruğunu vermişti. Atatürk ve beraberindekiler geldiklerinde
birinci perdenin yarısı olmuştu. Yanındakiler, Atatürk’ün beklenmemiş
olmasından dolayı yönetmene ilişkin hiç de iyi olmayan sözler söyledi.
Ama Atatürk, basit bir insan değildi. “Biz geciktik.” dedi. “Tiyatro, oyuna
tam zamanında başlamak zorundadır. Demek ki görevlerini yapıyorlar.”
Bu davranışı onayladığını göstermek için oyundan sonra yönetmeni
yanına çağırarak onunla oyun üzerine konuştu ve onu başarısından
dolayı kutladı.

I

Aşağıdaki soruları verilen metne göre cevaplayınız.

a.

Atatürk, Şehir Tiyatrosuna nereden gelmiştir?

b.

Atatürk, Şehir Tiyatrosuna ne zaman gelmiştir?

Bir gece                                                 

c.

Şehir Tiyatrosunda oynanan oyunun yönetmeni kimdir?

Muhsin Ertuğrul                                                 

d.

Atatürk’ün yanındakiler, yönetmene niçin kızmıştır?

Atatürk gelmeden oyunu başlattığı için                                                 

e.

Atatürk, oyundan sonra ne yapmıştır?

Yönetmeni yanına çağırıp kutlamıştır.                                                 

IT

YA
YI

Dolmabahçe’den                                                 

UYGULAMA 9

N

Aşağıdaki cümlelerde renklendirilmiş sözlerin hangi sorunun cevabı olduğunu örnekteki gibi yazınız.

Padişah, vezirleriyle birlikte ava çıkmış.

Soru: Kim?

Sahra, arkadaşından mesaj geldiği için sevindi.

Soru: Neden?

2.

Yağmurlu havalarda çamaşır asılmaz.

Soru: Ne zaman?

3.

Keloğlan, altın kaplı saraya girmiş.

Soru: Nereye?

4.

Çocuklar karlara bata çıka oyun oynadı.

Soru: Nasıl?

YA

1.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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Metin Karşılaştırma
• Birden çok metnin ortak veya farklı yönlerini belirlemeye   metin karşılaştırma  

[47]

denir.

I

•	
Metin karşılaştırma sorularında metinlerin “konu, düşünce, dil ve anlatım özellikleri” yönünden karşılaştırılması bek-

R

lenir. Bu nedenle metin karşılaştırma soruları, okunanları anlama ve yorumlama becerisini ölçmenin yanında, bir
tek bilgi yerine birden çok bilgiyi yoklama özelliğine sahiptir.

•	
Bu türden bir soruyu çözebilmek için “sözcüklerin anlam özellikleri, sözcükte ve cümlede anlam ilişkileri, öznel-

LA

nesnel yargılar, söz sanatları, anlatım biçimleri, düşünceyi geliştirme yolları vb.” konularının bilinmesi gerekir.
I. Metin

II. Metin

Dalgıçlık

Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları

Özel bir donanımla ve belirli bir amaçla
bir süreliğine su altına dalmaya dalgıçlık,
bu dalışı yapan kişiye dalgıç denir. Deniz
altında yapılması gereken çeşitli işler için
dalgıçlara gereksinim vardır. Dalgıçlıkta
sadece yüzme değil, nefesi uzun süre ve
kontrollü tutma da çok önemlidir.

N

Bir okuldaki ya da kentteki çocuklar
arasında zaman zaman salgın boyutlarına ulaşan hastalıklara bulaşıcı çocuk

YA
YI

hastalıkları denir. Kabakulak, suçiçeği
bu hastalıklara örnektir. Bunlar kadar
yaygın olmayan kızıl hastalığı da salgınlara yol açabilen hastalıklardandır.  
Bu metinlerin ortak ve farklı yönleri şu şekildedir:

a. B
 ilgilendirici metindir. (1 ve 2. metin)				b. T
 anım cümlesine yer verilmiştir. (1 ve 2. metin)
c. Karşılaştırma yapılmıştır. (1 ve 2. metin)			 d. D
 algıçlık konusu üzerinde durulmuştur. (2. metin)
f. Ö
 rneklendirme yapılmıştır. (1. metin)

IT

e. B
 ulaşıcı çocuk hastalıkları konusu ele alınmıştır. (1. metin)

ÖRNEK – 16
I. Metin:

N

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, develer tellal, pireler berber iken ormanın birinde kötü kalpli bir adam yaşarmış. Kimseyi sevmez, kendinden başka hiç kimseyi düşünmezmiş.
II. Metin:

YA

Ali, babasının tamirci bir arkadaşının yanında çalışmaya başladı. Üstündeki tulum ona iki beden büyüktü. Ama o, bu
durumu önemsemiyordu. Çünkü çalışacak, para biriktirecek ve hayalindeki ayakkabıları alacaktı.
Aşağıdakilerden hangisi bu iki metnin ortak özelliğidir?
A) Geçiş ve bağlantı ifadesi kullanılmıştır.

B) Hikâye edici metinden alınmıştır.

C) Tekerlemeye yer verilmiştir.

D) Gerçeküstü bir olay anlatılmıştır.

ÇÖZÜM

I. metin bir masaldan, II. metin bir öyküden alınmıştır, ikisi de hikâye edici metindir.

Cevap B
YA N I T Yay ı n l a r ı
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R

LA

Yunus Emre’ye göre tüm insanlar eşittir, aynı haklara sahiptir. Hiç kimsenin bir
diğerine üstünlüğü yoktur. Herkes insan olduğu için sevilmeli, herkese değer
verilmelidir. Yunus Emre, şiirlerinin neredeyse tamamında bu konulara değinmiş,
insan sevgisini ve hoşgörüyü yüceltmiştir. Bununla birlikte insanlar birbirlerine ne
kadar sevgi ve hoşgörü ile yaklaşırsa dünyanın da o kadar güzelleşeceğini hayatı
boyunca vurgulamıştır.

I

UYGULAMA 13

Bu metinle ilgili aşağıdaki yargılardan doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.
1. Yunus Emre’nin vatan sevgisi üzerinde durulmuştur.
2. Yunus Emre, düşüncelerini şiirlerine de yansıtmıştır.

\

3. Yunus Emre’nin insan sevgisine ve hoşgörüsüne değinilmiştir.

YA
YI

N

\

4. Yunus Emre şiirlerinde “özlem ve ayrılık” temalarını işlemiştir.
5. Yunus Emre’ye göre üstünlük ancak bilgi ile olur.
\

6. Yunus Emre, insanların eşit değerde olduğuna inanmaktadır.

ÖRNEK – 19

N

IT

Güzel bir mayıs akşamı... Denize kırmızı rengin türlüsü yayılmış. Dağlardan yayılan ıhlamur kokusu, deniz kokusuyla birleşiyor. Sandallar hiç kıpırdamıyor; mavi şapkalı çocuk, babasının attığı oltaları bekliyor heyecanla. Oltalara bağlı
çıngıraklar suskun. Çocuk cıvıl cıvıl, deniz durgun. Bulutlara daldı, sonra hayal etti çocuk, her zamaki gibi: “Bulut mu
olsam, gemi mi yoksa balık mı olsam, yosun mu?” Sonra dedesinin yaptığı tahta atı geldi aklına. Tahta atına bindi, sürdü atını. Dörtnala gidiyordu sanki çocuğun tahta atı. Dedesi çocukluğuna gitti torununu izlerken. Bir söz geldi aklına:
Atları… At… Rüzgâr kanatlı atlılar gibi geçti hayat.
Bu metinde anlatılan çocuk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

YA

A) Hafta sonları babasıyla birlikte balığa gitmektedir.
B) Hayal kurmayı seven biridir.
C) Dedesinin satın aldığı oyuncaklarla oynamayı sevmektedir.
D) Çevresi tarafından sevilen biridir.

ÇÖZÜM

“Bulutlara daldı, sonra hayal etti çocuk, her zamanki gibi.” cümlesinden hareketle metinde anlatılan çocuğun hayal kurmayı seven
biri olduğu söylenebilir.

Cevap B
YA N I T Yay ı n l a r ı

136

5. Sınıf TÜRKÇE

4. bölüm

PARÇADA ANLAM

Paragraf Tamamlama
•	
Paragraf tamamlama soruları, paragrafın konu ve anlam bütünlüğüne uygun bir cümlenin ya da söz grubunun verilen boşluğa getirilmesini amaçlayan sorulardır.

I

•	
Bu tür sorular, parçanın konusuyla, ana düşüncesiyle ve yapısıyla doğrudan ilgilidir.

R

 aboratuvarda bilimsel bilgiler araştırılır, incelenir ve gözlemlenir. Bu nedenle laboratuvarda bir konu hakkında araşL
tırma yaparken zihninizde canlandırmakla yetinmeyip deney de yapabilirsiniz. - - - - bilgileriniz kalıcı hâle gelir.

LA

Bu metinde boş bırakılan yere “Yaşayarak, yaparak öğrendiğiniz için            ” [54] ifadesi getirilebilir.

ÖNEMLİ

Parça tamamlama soruları çözülürken aşağıdaki bilgiler göz önüne alınmalıdır:

N

• Boş bırakılan yere getirilecek cümle, konuya ve ana düşünceye uygun olmalıdır.

• Boşluk, parçanın başındaysa getirilecek cümlenin genel bir yargı taşıması gerektiği bilinmelidir.
• Boşluktan önceki ve sonraki cümlelerde kullanılan sözcükler dikkate alınmalıdır.

YA
YI

• P
 arça ortasındaki boşluk, kendinden önceki cümlenin açıklanmasıyla ilgilidir. Bu bölümde örnekler, karşılaştırmalar... bulunabilir.
•	
Parçanın son cümlesi bir sonuç bildirir. Anlatılanlardan bir sonuç çıkarılır veya bir olayın bitişi ifade edilir. Son
cümlede konu özetlenir ya da ana düşünce bildirilir.

Paragraf Oluşturma

•	
   Karışık olarak   [55] verilen cümlelerden anlamlı metinler oluşturmaya denir. Paragraf oluşturulurken giriş, gelişme ve sonuç bölümleri dikkate alınmalı ve metnin anlam bütünlüğüne bağlı kalınmalıdır.
I. Trafik akışı devam ettiğinden benim elimden de bir şey gelmiyordu.
II. Neyse ki duyarlı bir sürücü, aracını durdurdu.

IT

III. Köpeği alıp veterinere götürdü.

IV. Yolun ortasında yaralı bir köpek duruyordu.
V. Sürücüler durmuyor, köpeğin sağından solundan geçip gidiyordu.

N

Yukarıdaki cümlelerle anlamlı bir parça oluşturulmak istense doğru sıralama “IV - V - I - II - III

” [56] şeklinde olur.

YA

UNUTMAYIN

Paragraf oluştururken şunlara dikkat etmeliyiz:
• Numaralanmış cümleler okunmalı, parçanın bir düşünceyle mi ilgili olduğu yoksa parçada bir olaydan mı söz
edildiği tespit edilmelidir.
• Bir düşünceden söz ediliyorsa mantık akışına, bir olaydan söz ediliyorsa oluş sırasına dikkat edilmelidir.
• Parçanın hangi cümleyle başladığı bulunursa çözüm kolaylaşır.
•	
En kullanışlı yöntem, seçeneklerden yola çıkmaktır. Seçeneklerdeki sıralama takip edilerek cümleler okunmalı, anlam bütünlüğü sağlanmış seçenek işaretlenmelidir.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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PARÇADA ANLAM
UYGULAMA 16

2.

Birkaç dakika sonra yanına yeni arkadaşlarından biri geldi, kendini
tanıttı: Ben Burcu.

3.

Sınıfa girer girmez öğrencilere baktı.

4.

Dört yıllık arkadaşlarından ayrılmış olmanın hüznünü yaşarken şimdi
yeni arkadaşlıklar kuracağını düşünerek gülümsedi.

5.

Tanıdığı hiç kimse yoktu.

6.

Okulun ilk günüydü.

7.

Aslıhan, 5. sınıftaki ilk arkadaşıyla tanıştığı için mutlu oldu.

8.

Aslıhan yeni sınıfına girdi.

9.

Arka sıralardan boş olan birine geçip oturdu.

R

Bir süre sonra sınıftaki herkesle tanışıp kaynaşacağını biliyordu.

LA

1.

I

Aşağıda karışık olarak verilmiş cümlelerle anlamlı bir metin oluşturup numaraları boşluğa yazınız.

YA
YI

N

6 - 8 - 3 - 5 - 4 - 9 - 1 - 2 - 7       

UYGULAMA 17

Aşağıdaki metinlerde kaç numaralı cümlenin anlatımın akışını bozduğunu boşluğa yazınız.

N

IT

(I) Dilimizde her tür konuda çok sayıda deyim bulunmaktadır. (II) Söz gelimi beklemedik bir durum karşısında heyecanlanmak, hayranlık duymak anlamında “ağzı dili tutulmak” deyimi kullanılır.  (III) Deyimler kalıplaşmış söz grupları olduğu için sözcüklerin yeri değiştirilemez. (IV) Bir şeye ulaşmayı veya bir şeyi yapmayı çok
istemek anlamında “can atmak” deyimi kullanılır.
III

YA

a.

(I) Bazı atık maddeler doğada binlerce yılda bile yok olmuyor. (II) Plastik atıklar 1.000 yıl, pet şişe 400 yıl, sakız 5 ila 25 yıl arasında doğada kaybolmaktadır. (III) Bu nedenle çöplerimizi doğaya atmadan önce iki defa
düşünmeliyiz. (IV) Sadece kara değil, denizlerimiz de atıklardan dolayı tehlike altında.

b.

IV
YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 5

4.   I. Hoca bunun karşılığında eve girip çıkar ve: “İp boşta değil, bizim hanım ipe un sermiş.” der.

III. Serilir, neden serilmesin? Vermeye gönül razı olmayınca ipe un da serilir.  

I

II. Genelde ödünç aldığı şeyleri geri vermeyen, verse de kırık dökük hâlde iade eden komşusu bir gün Nasrettin
Hoca’dan ip ödünç ister.

R

IV. Şaşıran komşusu: Aman Hoca, ne yaptın, ipe un serilir mi hiç, diye çıkışınca Hoca cevap vermekte gecikmez:
Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulursa hangisi baştan üçüncü cümle olur?
B) II.

C) III.

D) IV.

LA

A) I.

Numaralanmış cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturulmak istense doğru sıralama “II - I - IV - III” şeklindedir ve baştan üçüncü
cümle de IV numaralıdır.

N

Cevap D

5. - - - - Resmî kayıtlara göre bu hayali gerçekleştirmek için Everest’e 7 binden fazla zirve tırmanışı yapılmış. Dağ-

YA
YI

cılara göre tırmanış için en uygun mevsim ilkbahar. Vücudun yüksekliğe ve oradaki basınç değişimine alışması
için geçmesi gereken zaman da dâhil edildiğinde tırmanış için toplam 40 gün gerekiyor. Everest’in zirvesine doğru 18 farklı resmî tırmanış yolu bulunuyor ve maalesef dağa yapılan 10 tırmanıştan 1’i ölümle sonuçlanıyor çünkü
sıcaklık koşullarına ve yüksek basınca dayanmak insan bedeni için oldukça zor.
Bu metne aşağıdaki cümlelerden hangisiyle başlanmalıdır?

A) Everest Dağı’na tırmanmak, dağcılık ve tırmanışla ilgilenen herkesin en büyük hayallerinden biridir.
B) Pek çok dağcı Everest Dağı’na tırmanamamış ve yarı yoldan geri dönmüştür.
C) Everest Dağı, tırmanması en zor tepelerden biridir.

D) Dağcılık sporuyla ilgilenenler, tecrübe kazanmak için pek çok dağa tırmanmıştır.
İkinci cümlede geçen “bu hayali” ifadesi kendinden önceki yargının bu cümledeki devamı niteliğindedir. Dolayısıyla metin, için-

IT

de bir hayali barındıran cümleyle başlamalıdır. Bu hayal de A seçeneğinde verilmiştir.

Cevap A

N

6. (I) Balıklı Göl, Hz. İbrahim’in ateşe atıldığında düştüğü yer olarak kabul ediliyor. (II) Dönemin zalim hükümdarı

YA

Nemrut ile düştüğü görüş ayrılığı Hz. İbrahim’in ateşe atılmasına neden oluyor. (III) Allah’ın verdiği emir ile ateş
göle, ateşi harlayan odunlar da balığa dönüşüveriyor. (IV) Balıklı Göl’ün yakınında Hz. İbrahim’in doğduğu yer olarak kabul edilen mağara var. (V) Bu mağaranın kapısında “Edeple giren, lütufla döner.” yazıyor. (VI) Buraya gelenler, mağarada bulunan ve şifalı olduğuna inanılan sudan içiyor.
Bu metin iki paragrafa bölünmek istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A) II.

B) III.

C) IV.

D) V.

I, II ve III. cümle Hz. İbrahim’in Balıklı Göl’e atılmasıdan ve sonra yaşananlardan bahsetmişken IV. cümleden itibaren Hz. İbrahim’in doğduğu mağara hakkında bilgi verilmiştir.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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YENİ NESİL TESTİ - 2

3. Aşağıdakilerin hangisinde anlatıcı farklıdır?

I

A) Kısa bir süre sonra kayalıklara varmışlardı. Çok uzun süre oltaları suda beklemelerine rağmen hiç pabuç balığı
tutamamışlar, ilk gün başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Tıpkı Zeki ve babasınınki gibi tüm kayıklar boş dönmüştü.

R

B) Bir akşam her zamanki gibi ailecek oturuyorduk. Annem o sırada çiçeklerine bakıyordu ve herkes kendi hâlindeydi. Annemin bir anda çiçeklerle konuşmaya başladığını duyunca televizyon izlemeyi yarıda bırakıp onun
karşısındaki koltuğa oturdum.

LA

C) O gün okuldan biraz geç çıkmıştı Ömer. Okulun voleybol takımındaydı ve antrenmana katılmıştı dersleri bitince. Elinde topu, sırtında çantası oynaya oynaya evine gidiyordu.
D) Saat çok geç olmuştu. Ekiptekiler uyumaya başlamıştı. Fakat Aslı’nın gözüne bir türlü uyku girmiyordu. Sanki
kötü bir şeyler olacaktı. Ve olan oldu. Çok şiddetli bir kar fırtınası başladı.
A, C ve D seçeneklerinde anlatıcı olayın kahramanlarından biri olmadığı için bu metinlerde üçüncü kişi ağzıyla anlatım yapıl-

N

mıştır. B seçeneğindeki cümlede ise anlatıcı olayın kahramanlarından biridir. Bu metinde birinci kişi ağzıyla anlatım yapılmıştır.

Cevap B

YA
YI

4. Aşağıdaki metinlerin hangisinde hikâye unsurlarından zaman ile ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?
A) Gemi görünmeye başlayınca daha da heyecanlandım. Koşmaya başladım. Arkamdan grup lideri seslenince
durdum ama gözlerimi gemiden ayıramıyordum.
B) Babam elinden geldiğince bizleri okutmak için çabaladı. Bizler de onun emeklerini boşa çıkarmadık, öğretmen
olduk.
C) Saat yedi olmuştu, üstünü giyindi ve yavaş adımlarla kahvaltıya indi. Annesi kardeşiyle beraber sofrayı kurmuş
Zeynep’in gelmesini bekliyordu.
D) İneklerin bakım saati gelmişti, akşam olmak üzereydi. Ümran abla ile ahırları gezmeye ve ineklere yem vermeye başlamıştık.
A seçeneğinde “gemi görünmeye başlayınca”, C seçeneğinde “saat yedi olmuştu”, D seçeneğinde “akşam olmak üzereydi” ifadeleri zamanla ilgili ayrıntılardır.

IT

Cevap B

5. Nasıl?

Nerede?

6. Karanfilim mor açtı

Ne zaman?

A) Afyon’daki kiraz bahçelerinde kirazlar, el birliği
ile geçen hafta toplandı.

Bu mâninin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

YA

B) Bakım nedeniyle kapatılan köprü, trafiğe açıldı.
C) Öğrencilerimiz yarın Çanakkale’ye gidecek.
D) 1999’da Gölcük’te deprem meydana gelmişti.

“Afyondaki kiraz bahçelerinde” “nerede” sorusuna, “el birliği ile” “nasıl” sorusuna, “geçen hafta” “ne zaman” sorusuna verilmiş bir cevaptır.
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Cevap A

Y AN I T Y a yı n l a r ı

Dalını kıramadım
Çoktan beri görmedim
Hâlini soramadım

N

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, bu soruların tamamının cevabı vardır?

A) Özlem

B) Mutluluk

C) Hayal kırıklığı

D) Doğa sevgisi

Şair, “çoktan beri görmedim, hâlini soramadım” diyerek özlemini dile getirmiştir.

Cevap A

5. bölüm

SÖZEL MANTIK - GÖRSEL OKUMA

“Ufuk ve Eda aynı kitabı okumuştur.” cümlesiyle “Bilal ve Feyza farklı kitaplar okumuştur.” cümlesi, aşağıdaki semboller kullanılarak not alınabilir:
Bilal ≠ Feyza

R

I

Ufuk = Eda

Olasılık bildiren “4. sıradaki otomobil Ali ya da Ömer’indir.” cümlesi, aşağıdaki sembol kullanılarak not alınabilir:

LA

Ali / Ömer

N

ÖNEMLİ

YA
YI

• Bu tür sorularda kullanılan ortak semboller yoktur. Her öğrenci semboller belirleyerek kendi sembolünü kullanabilir.

2. Bir tablo ya da şekil çizilerek öncüllerde ifade edilenler bu tabloya ya da şekillere yerleştirilebilir.
• Tablo çizme, sözel mantık sorularının büyük bölümünde kullanılabilen, etkili bir yöntemdir. Çünkü bu sayede değişkenler arasındaki ilişkiler, kesinlik ya da olasılık bildiren veriler bir bütün hâlinde görünür. Bu sayede veriler kolay algılanır.

IT

• Olasılık bildiren ifadeler yay ayraç içine alınırsa kesin olan bilgilerden ayrılmış olur.

Mehmet, Elif, Zeynep ve Kaya adlı kişiler masal, hikâye ve fabl türünde kitaplar okumuştur. Bu kişiler ve okudukları kitap türleri ile ilgili bilinenler şunlardır:

N

• Zeynep, masal türünde kitap okumamıştır.
• Elif ve Mehmet aynı türde kitaplar okumuştur.
• Fabl türünde kitap okuyan bir kişidir ve bu kişi de Kaya’dır.

YA

TT Bu öncüllerde ifade edilenler için aşağıdaki tablolardan biri tercih edilebilir.

Mehmet
Elif

Zeynep

I. Tablo

Masal

II. Tablo

Hikâye

Fabl

*
*

Kaya

Masal

Hikâye

Fabl

Mehmet
Elif
*

Zeynep
*

Kaya
YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 1

3. Handan, Burak, Yeliz, Ali ve Ömer adlı öğrenciler beden eğitimi dersinde okulun bahçesinde yan yana dizilmiştir.
1.

2.

3.

4.

Sağ

5.

I

Sol

R

Bu öğrencilerin dizilme düzeni ile ilgili bilinenler şunlardır.
` Ömer’in sol tarafında sadece bir kişi vardır.
` Yeliz’in sağ tarafında kimse yoktur.

LA

` Ali ile Yeliz arasında üç kişi vardır.

` Handan’ın hemen sağında Yeliz vardır.
Bu bilgilere göre 3. sırada kim vardır?
A) Ömer

B) Ali

C) Handan

D) Burak

N

Ömer’in sol tarafında sadece bir kişi olduğuna göre Ömer, 2. sıradadır. Yeliz’in sağ tarafında kimse olmadığına göre Yeliz, 5. sıradadır. Handan’ın hemen sağında Yeliz olduğuna göre ve Yeliz de 5. sırada olduğuna göre Handan 4. sıradadır. Ali ile Yeliz ara-

YA
YI

sında üç kişi olduğuna göre Ali, 1. sıradadır. Dolayısıyla 3. sırada da Burak yer alır.

1.
Ali

2.

3.

4.

5.

Ömer

Burak

Handan

Yeliz

Cevap D

4. Mehtap, ödev konusunu araştırmak için bir internet sitesine girmiş ancak üye olması gerektiği uyarısıyla karşılaşmıştır. Mehtap, bir kullanıcı adı yazmalı ve bir şifre oluşturmalıdır.

Üyelik için kabul edilebilir kullanıcı adı ve şifrenin aşağıda verilenlere uygun olması istenmektedir:
` Ardışık rakam ve harfler: Kullanıcı adında da şifrede de kullanılamaz.

IT

` Hane sayısı: Kullanıcı adı en çok 7 haneli olabilir. Şifre en az 6, en çok 8 hane olabilir.
` Büyük harf: Kullanıcı adında kullanılamaz, şifrede kullanılabilir.
` Küçük harfler: Kullanıcı adında da şifrede de kullanılabilir.

N

` Rakamlar: Kullanıcı adında istenirse kullanılabilir. Şifrede rakam ve harfler kullanılabilir.

Buna göre, siteye üye olan Mehtap’ın kullanıcı adı ve şifresi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Şifre

A)

mef12Bs

34meSm1

B)

Meh36n1

er45c

C)

meh56zp

ccR12vn

D)

me48ts

vzT77s13

YA

Kullanıcı Adı

A seçeneğinde ardışık harf (ef) kullanıldığı için, B seçeneğinde kullanıcı adında büyük harf (M) kullanıldığı için, C seçeneğinde
ardışık rakam (56) kullanıldığı için olamaz.

Cevap D
YA N I T Yay ı n l a r ı
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YA
YI

N

LA

R

I

ÖRNEK – 5

Bu resmi en doğru yansıtan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağmur dinmiş, güneş sıcak yüzünü göstermiş, gökyüzünde gökkuşağı belirmişti. Doğada zaman geçirmenin tam
zamanı deyip kendimizi çiçeklerin böceklerin bitkilerin arasına attık. Ben, annem ve babam doğayla iç içe olmanın
huzurunu yaşadık. Küçük bir kır gezisinden sonra dinlenmek için bir ağacın altına oturduk.

IT

B) Çiçeklerin arasında gezmek, doğada zaman geçirmek benim vazgeçilmezlerimden biridir. Hele de annem ve babam yanımdaysa değmeyin keyfime! Gökkuşağının semayı süslediği, güneşin bize ısı ve ışık gönderdiği o günde
hepimiz çok mutluyduk. Doğada el ele tutuşarak yürümenin zevkini yaşıyorduk.

N

C) Gökkuşağının ortaya çıktığı o gün bizler evde durur muyuz? Attık kendimizi kırlara. Bir yanımda annem bir yanımda babam yeşilin, çiçeklerin keyfini çıkardık. Güneş de o gülümseyen yüzüyle bizlere eşlik etti. Günün büyük bir
bölümünü doğada geçirdik, gönlümüzce eğlendik.

YA

D) Ben, annem ve babam çimlerin üstünde koştururken kelebekler de bizlere eşlik ediyordu. Biz koştukça güneş de
bizimle koşuyor, peşimizden ayrılmıyordu. Topladığım papatyalarla anneme bir taç yaptım, annem bu küçük hediyemi çok beğendi.

ÇÖZÜM

A seçeneğinde “Küçük bir kır gezisinden sonra dinlenmek için bir ağacın altında oturduk.” ifadesi, B seçeneğinde “Doğada el ele
tutuşarak yürümenin zevkini yaşıyorduk.” ifadesi, D seçeneğinde “Topladığım papatyalarla anneme bir taç yaptım, annem bu küçük hediyemi çok beğendi.” ifadesi bu resimde olan ayrıntılardan biri değildir. C seçeneğinde anlatılanlar resmi en doğru yansıtan metindir.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı
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KROKİ OKUMA
• Bir yerin ya da nesnenin başlıca özelliklerini yansıtacak biçimde hazırlanmış taslağına kroki denir.

R

I

• Krokilerde yön bilgisine yer verilebilir. Ancak bu tür bir bilgi yoksa karşıdan bakıldığında krokinin sağ tarafının doğuyu, sol tarafının batıyı, yukarısının kuzeyi, aşağısının ise güneyi gösterdiği bilinmelidir.
• Aşağıda bir kroki örneği verilmiştir.

Bu krokiden çıkarılabilecek bazı sonuçlar:

Kuzey
Günce
Sokağı

Sağlık Ocağı

Batı

Kasap

Balıkçı

Elektrikçi
Atatürk Caddesi

Emlakçı Ötüken
Sokağı
Nalbur

Lokanta

Sağlık ocağının doğusunda elektrikçi ve eczane [23] vardır.

Dursun
Çavuş
Eczane Cad.

Doğu
Eymen
Sokağı

Dershane

F
ı
r
ı
n

P
a
s
t
a
n
e

LA

Saatçi

Eczane Dursun Çavuş Caddesi ile Atatürk Caddesi’nin [24] kesiştiği noktadadır.
  Lokanta  [25], fırının batısındadır.

Saka
Cad.

YA
YI

Güney

Nalburdan çıkan biri balıkçıya gitmek için Ötüken Sokağı’ndan
Atatürk Caddesi’ne [26] çıkıp doğu [27] yönüne gitmeli, caddenin bitiminde kuzeye [28] dönmeli ve Dursun Çavuş Caddesi’nde [29] ilerlemelidir.

N

Market

UYGULAMA 4

N

IT

Aşağıdaki kroki ile ilgili yargılardan doğru olanlara “D”, yanlış olanlara “Y” yazınız.

a. Yemekhane ve mutfak yan yanadır.

\

b. Girişte engelliler için rampa bulunmaktadır.

YA

\

c. Vestiyer odası ile sınıf arasında WC vardır.

\

d. Memur odası, müdür yardımcısı odası ile yangın merdiveni arasındadır.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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SÖZEL MANTIK - GÖRSEL OKUMA

YENİ NESİL TESTİ

3. Buğra, “Hecelerden Kelimelere” adlı oyunda hecelerden yola çıkarak saklı kelimeye ulaşacaktır. Saklı kelime ile

Bu bilgilere göre saklı kelime, aşağıdakilerden hangisidir?
B) Sakarya

C) Kasaba

D) Kasada

LA

A) Kayalık

R

I

ilgili bilinenler şunlardır:
  İlk hecesi “Yaka”da var, “Saban”da yok.
  İkinci hecesi “Aksaray”da var, “Karaman”da yok.
 Üçüncü hecesi “Araba”da var, “Karaca”da yok.

İlk hecesi “yaka” sözcüğünde varsa saklı kelime “ka” veya “ya” heceleriyle başlamalıdır. Seçeneklerde verilen “kayalık, kasaba,
kasada” sözcükleri “ka” hecesiyle başlamıştır. İkinci hecesi “Aksaray”da vardır, dolayısıyla saklı kelimenin ikinci hecesinin “ak,
sa, ray” hecelerinden biri olması gerekir. “Kasaba, kasada” sözcüklerinin ikinci hecesinde “sa”  hecesi vardır. Üçüncü hecesi
“araba” sözcüğünde vardır, saklı kelimenin üçüncü hecesinin “a, ra, ba” hecelerinden biri olması gerekir. “Kasaba” kelimesinin
üçüncü hecesi “ba”dır. Dolayısıyla saklı kelime “kasaba”dır.

N

Cevap C

4. “< ~  ‡  ¥” işaretlerinden oluşan bir şifreleme sisteminde “S, T, İ, E, R” harfleri aşağıdaki gibi kodlanmaktadır.
~¥‡

YA
YI

S
T

¥<~

İ

~  ‡  ¥

E

~‡ <

R

<‡‡

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi ~‡ < < ‡ ‡ ~  ‡  ¥ ¥ < ~ biçiminde kodlanır?
A) ESİR

B) SİTE

C) REST

D) ERİT

Şifreleme sistemine göre ESİR ~‡ <~ ¥ ‡ ~  ‡  ¥ < ‡ ‡, SİTE ~ ¥ ‡ ~  ‡  ¥ ¥ < ~ ~‡ <, REST < ‡ ‡ ~‡ < ~ ¥ ‡ ¥ < ~, ERİT
~‡ < < ‡ ‡ ~  ‡  ¥ ¥ < ~ şeklinde kodlanmaktadır.  

IT

Cevap D

5. Ortaokullar arası bilgi yarışmasında Konya, İzmir, Muğla ve Adana ekipleri finale kalmıştır. Finale kalan ekiplerle ilgili bilinenler şunlardır:

N

• Konya ekibi, Adana ekibini geride bırakmıştır.
• İzmir ekibinin aldığı puan, Muğla ekibinin aldığı puandan fazladır.
• Adana ekibi ile Konya ekibi arasında iki ekip vardır.

YA

Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A) Konya ekibi, birinci olmuştur.

B) En az puanı Adana ekibi almıştır.

C) Muğla ekibi, ilk üçe girememiştir.

D) İzmir ekibi, ikinci olmuştur.

Adana ekibi ile Konya ekibi arasında iki ekip varsa ve Konya ekibi Adana ekibini geride bırakmışsa Konya ekibi birinci, Adana
ekibi de dördüncüdür (Aralarında iki ekip olduğu için). İzmir ekibinin aldığı puan Muğla ekibinin aldığı puandan fazla olduğuna
göre İzmir ekibi ikinci, Muğla ekibi ise üçüncü olmuştur.

Cevap C

YA N I T Yay ı n l a r ı
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SES BİLGİSİ

2. Ünsüzler (Sessiz Harfler)

Sert Ünsüzler

I

Ses yolunda bir engele çarparak çıkan ancak bir ünlünün yardımıyla söylenebilen seslerdir. Ses tellerinin titreşmesiyle oluşanlara yumuşak ünsüzler, ses telleri titreşmeden oluşanlara ise sert ünsüzler denir.

R

Yumuşak Ünsüzler

(Sürekli)

LA

(Süreksiz)

Sözcükleri Sözlük Sırasına Göre Sıralama

Bir dilde kullanılan sözcükleri alfabe sırasına göre tanımlayan, açıklayan eserlere sözlük denir.

Sözcükler, sözlüklerde alfabetik sıraya göre yer alır. Buna göre “A” ile başlayan sözcükler ilk sıradadır.

N

Söz gelişi “Masa - Çocuk - Kalem - Ayak” sözcükleri ilk harflerine bakılarak aşağıdaki gibi sıralanır:
1. Ayak
2. Çocuk

[3]

[4]

YA
YI

3. Kalem

[2]

4. Masa

[5]

UNUTMAYIN

Sözcüklerin ilk harflerinin aynı olduğu durumlarda ikinci harflerine, ikinci harfleri de aynıysa üçüncü harflerine bakılır. Harflerin aynılığı devam ediyorsa bir sonraki harf dikkate alınır.

UYGULAMA 1

IT

Aşağıda verilen sözcükleri altlarındaki boşluklara sözlük sırasına göre sıralayınız.

Yağmur
Kereste
Resim
Ceylan
Kelebek

YA

N

Televizyon
Toprak
Terlik
Takım
Tiyatro

Sözlük
Türkçe
Kalem
Pinokyo
Martı

1. Kalem

1. Takım

1.

Ceylan

2. Televizyon

2.

Kelebek

3. Terlik

3.

Kereste

3. Pinokyo

4. Tiyatro

4.

Resim

4. Sözlük

5. Toprak

5.

Yağmur

5. Türkçe

2. Martı

YA N I T Yay ı n l a r ı
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ÖRNEK – 1
Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-e/-a” eki getirildiğinde ünsüz yumuşaması olmaz?
B) Sokak

C) Köpek

D) Ağaç

R

I

A) Bulut

ÇÖZÜM

Sokak kelimesine bu ek geldiğinde “sokağa”, “köpek” kelimesi “köpeğe”, “ağaç” kelimesi “ağaca” olur. Yani bu sözcüklerde ün-

LA

süz yumuşaması olur. “Bulut” sözcüğüne bu ek getirildiğinde “buluta” olur, yani ünsüz yumuşaması olmaz.

YA
YI

N

Cevap A

UYGULAMA 2

Aşağıdaki cümlelerde ünsüz yumuşamasına örnek sözcük olanlara tik işareti () getiriniz.

1. Çocuk elindeki ekmeği arkadaşıyla paylaştı.

IT

2. Günlerdir hiç dışarı çıkmadığı için çok
bunalmıştı.

3. Kayığa bindiklerinde içini bir korku sardı.

\

5. Ektiğimiz fidelerin pek çoğu yeşermeye başlamıştı.

\

N

\

\

YA

4. Terden atleti de sırılsıklam olmuştu.

6. Çocukken mahallede ip atlayıp kovalamaca oynardık.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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SES BİLGİSİ
UYGULAMA 5

1. Karınca, bulduğu tüm yiyecekleri kilerine götürüyor; kış için erzak topluyormuş.

\

2. Sınavda işaretlediğim şıkkı son anda değiştirdim.

\

3. Sessizce yaklaştı, etrafından dolandı, kimse yok gibi görünüyordu.

Ünsüz
Türemesi

\

\

\

\

N

4. Yatak çok sertti ve boyuna göre oldukça büyüktü.
5. Tarla faresi bir gün ev faresini yemeğe çağırmış.

Ünsüz
Benzeşmesi

R

Ünsüz
Yumuşaması

LA

Cümleler

I

Aşağıdaki cümlelerde hangi ses olayı olduğunu işaretleyiniz.

\

YA
YI

6. Okulun ilk günü olduğu için kendini çok heyecanlı hissediyordu.

\

\

UYGULAMA 6

Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

Y

2. “Adamın ne paltosu ne şapkası ne de ayakkabıları vardı.” cümlesinde ünsüz türemesi vardır.
3. “Üstümde bollanmış kot pantolonum, sırtıma yapışmış uçuk mavi tişörtümle tüm gün dolandım tozlu
sokaklarda.” cümlesinde altı çizili sözcükte ünsüz benzeşmesi vardır.

N

Y

1. “Avlunun öbür yanındaki büyük toprak rengi yapının camsız, kapaksız tek bir penceresi vardı.” cümlesinde ünsüz yumuşaması vardır.

IT

D

4. “Tatile gidecektim, bir türlü gidemiyordum.” cümlesinde ünsüz yumuşaması ve ünsüz benzeşmesi vardır.

YA

D

Y

5. “Her gün köşkteki odama kapanır, saatlerce kemanımı çalardım.” cümlesinde altı çizili sözcükte ünsüz
yumuşaması vardır.

Y

6. “Çok hassas bir çocuktu, en ufak bir şeyde köşesine çekilip ağlardı.” cümlesinde ünsüz türemesine
örnek vardır.

D

7. “Söken sabah ışığıyla beraber, güzel bir güne başlamıştım.” cümlesinde ünsüz yumuşaması vardır.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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5. Ünlü Daralması

R

I

“a, e” geniş ünlüleriyle biten sözcüklere “-yor” eki geldiğinde bu ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ye dönüşür. Bu olaya ünlü daralması denir.

i
u

LA

ü
Sen de bizimle neden gelmiyorsun?

[18]

Kardeşim sabahtan beri devamlı konuşuyor, hiç susmuyordu.

[19]

Aylardır onun yolunu gözlüyordu.

UNUTMAYIN

Türkçede “ye-, de-, ne” sözcüklerinin bazı kullanımlarında “y” kaynaştırma ünsüzünden önceki geniş ünlüde
daralma olur.

YA
YI

•

Bugünlerde yüzüm hiç gülmüyor.

N

[20]

ye-y-ecek → yiyecek

de-y-ecek → diyecek
ne-y-e → niye

UYGULAMA 8

N

IT

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek vardır? İşaretleyiniz.
\

a. Ağacın üst kısımlarına boyum varmıyordu.

YA

b. Yaramaz kedimiz Tekir, bir anda bir kova dolusu sütü yere döktü.
\

d. Önce yemeğimizi yiyelim, daha sonra ders çalışırız.

c. Beni bu konuda senden başka kimse anlamıyordu.
\
e. Hayvanlara yem vermek, oyun oynamaktan
daha çok hoşumuza gidiyordu.
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KONU TARAMA TESTİ - 3

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yay ayraç içinde verilen ses olayı yoktur?

A) Paltosunun yakası içinde yarı yarıya kaybolmuş kafasını yukarı kaldırdı. (Ünlü düşmesi)

I

B) Yaşar gittikten sonra Aykut bir süre kamyonetin ardından baktı. (Ünsüz benzeşmesi)

R

C) Tozlu bir sıcak bastırıyor, sonra birdenbire gökyüzü yağmur yüklü bulutlarla doluveriyordu. (Ünlü daralması)
D) İstasyona bir an evvel yetişmek için geriye, geldiği tarafa döndü. (Ünsüz yumuşaması)

A şıkkında “kaybolmuş” sözcüğünde ünlü düşmesi, B şıkkında “gittikten, baktı” sözcüklerinde ünsüz benzeşmesi, D şıkkında

LA

“geldiği” sözcüğünde ünsüz yumuşaması vardır. C şıkkındaki cümlede ünlü daralmasına örnek sözcük yoktur.

Cevap C

N

4. (I)12 Mayıs’ta yapılan olağan bir incelemede, Dünya’nın çevresindeki yörüngesinde bulunan Uluslararası Uzay İs-

YA
YI

tasyonundaki robot kolun kaplamasında 5 milimetrelik bir delik belirlendi. (II) Kanada Uzay Ajansının yaptığı açıklamaya göre “Canadarm2” adındaki robot kola küçük bir parça uzay çöpü çarptı. (III) Tespit edilen hasar, robot
kolun herhangi bir elektronik ya da mekanik parçasına değil de yalnızca termal kaplamasına zarar verdiği için robot kol planlanan görevlerine devam edebilecek. (IV) Saniyede binlerce metre hızla hareket eden uzay çöpleri,
yörüngedeki uzay araçlarında ciddi zararlara neden olabiliyor.
Bu metindeki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) I numaralı cümlede, ünsüz benzeşmesine örnek vardır.

B) II numaralı cümlede, hem ünsüz yumuşamasına hem de ünsüz benzeşmesine örnek vardır.
C) III numaralı cümlede, ünlü düşmesine örnek vardır.

D) IV numaralı cümlede, ünsüz türemesine örnek vardır.

I numaralı cümlede “Mayıs’ta” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi; II numaralı cümlede “yaptığı” sözcüğünde ünsüz yumuşaması, “çarptı” sözcüğünde ünsüz benzeşmesi vardır. III numaralı cümlede “yalnızca” sözcüğünde ünlü düşmesi vardır. IV numaralı cümlede ünsüz türemesi yoktur.

N

IT

Cevap D

5. Türkçede düz-geniş ünlülerle (a, e) biten fiillere “-yor” eki getirildiğinde fiilin sonundaki düz-geniş ünlüler daralarak “ı, i, u, ü” ünlülerine dönüşür. Bu ses olayına “ünlü daralması” denir.

YA

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerden hangisine “-yor” eki getirilirse fiilde ünlü daralması meydana gelmez?
A) Bu eşyanı dolabında sakla.

B) Konuyu bir kez daha anlat.

C) Sokağın sonunda beni bekle.

D) Bunları mutlaka ona da söyle.

A şıkkında “saklıyor”, C şıkkında “bekliyor”, D şıkkında “söylüyor” şeklinde ünlü daralması olur. B şıkkında “anlatıyor” sözcüğünde ünlü daralması olmaz.

Cevap B
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YAZIM KURALLARI
ÖNEMLİ

•	
Belirli bir tarihi belirtmeyen ay ve gün adları küçük harfle başlar.

UNUTMAYIN

LA

•	
Özel ad, kendi anlamı dışında yeni bir anlam kazanmışsa büyük harfle başlamaz:

R

I

Sürüş eğitimi için salı ve cuma günleri kursta olacağım.

acem (Türk müziğinde bir perde), hicaz (Türk müziğinde bir makam), amper (elektrik akımında şiddet birimi)
•	
Para birimleri büyük harfle başlamaz:
Avro, dinar, dolar, lira, kuruş, liret vb.

Eşya taşımaya o da gelince işimiz kısa sürdü.

N

•	
Özel adlar yerine kullanılan “o” zamiri cümle içinde büyük harfle yazılmaz.

YA
YI

•	
Müzikte kullanılan makam ve tür adları büyük harfle başlamaz:

Acemaşiran, acembuselik, bayati, hicazkâr, türkü, varsağı, bayatı vb.

D. Tabela, levha ve levha niteliğindeki yazılarda geçen kelimeler büyük harfle başlar.
Biraz ileride "Dolmuş Durağı" tabelasını fark ettik.

[29]

29. Kitap, bildiri, makalelerde ana başlıktaki kelimelerin tamamı, alt başlıktaki kelimelerin ise yalnızca ilk harfi büyük yazılır.
Prof. Dr. Gürer Gülsevin, “TÜRK DİLLERİNİN ORTAK ÖZELLİĞİ” adlı bir makale yayımladı.

[30]

30. Kitap, dergi vb.nde bulunan resim, çizelge, tablo vb.nin altında yer alan açıklayıcı yazılar büyük harfle başlar. Açıklayıcı yazı, cümle niteliğinde değilse sonuna nokta konmaz.

IT

UNUTMAYIN

•	
Cümle içinde tırnak veya yay ayraç içine alınan cümleler büyük harfle başlar ve sonlarına uygun noktalama işareti (nokta, soru, ünlem vb.) konur:

N

Annem, “Haydi artık! Bu kadar sürede neden hazırlanamadın?” dedi.

•	
İki kısa çizgi arasındaki açıklama cümleleri büyük harfle başlamaz:

YA

Çengelköy -bence İstanbul’un en güzel semtidir- hâlâ arada uğradığım yerlerdendir.

•	
İki noktadan sonra gelen cümleler büyük harfle başlar:
Bana unutmayacağım şu sözü söyledi: Sevdiklerin yanındayken kıymetini bilmelisin.

• İki noktadan sonra cümle ve özel ad niteliğinde olmayan örnekler sıralandığında bunlar büyük harfle başlamaz:
Bahçemizde birçok çiçek yetiştirmiştik: nergis, gül, menekşe, karanfil...

•	
Rakamla başlayan cümlelerde rakamdan sonra gelen kelime özel ad değilse büyük harfle başlamaz:
2020 yılında açılan işletmemiz misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 1

4.

I

I. Öğleden sonra Efes İlçesi’nde biraz gezelim.

R

II. Turistler çoğunlukla Sultanahmet Meydanı’nda geziyor.

LA

III. Ali’nin evi, Yunus Emre mahallesindeymiş.
IV. Çocukken Umut Sokağı’nda saklambaç oynardık.

Numaralanmış cümlelerin hangilerinde yazım yanlışı yapılmıştır?
B) I ve III.

C) II ve IV.

D) III ve IV.

N

A) I ve II.

I. cümlede “Özel ada dâhil olmayıp tamlama kuran şehir, il, ilçe, belde, köy vb. sözler küçük harfle başlar.” kuralına uyulmadan
“ilçe” sözcüğünün ilk harfi büyük harfle yazıldığından, III. cümlede “Mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak kelimeleri büyük
harfle başlar.” kuralına uyulmadan “mahallesindeymiş” sözcüğünün ilk harfi küçük harfle yazıldığından yazım yanlışı yapılmıştır.

YA
YI

Cevap B

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) Maraş dondurması çok lezzetlidir.

B)  Yazar, Doğu felsefesinden etkilenmişti.

C) Bizi kapıda Zeynep hanım karşıladı.

D)  Voleybol takımımız ABD’ye gidecek.

C seçeneğinde “Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvanlar, saygı sözleri, rütbe adları ve lakaplar büyük harfle başlar.” kuralı-

IT

na uyulmadan “hanım” sözcüğünün ilk harfi küçük harfle yazıldığından yazım yanlışı yapılmıştır.

6. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin kul-

7.

lanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır?

III.    Burada Hint kumaşına rağbet arttı.

N

IV.    Bu ormanda Ceylan da yaşıyormuş.

C) Yaz aylarından en çok Haziran’ı severim.
D) “Ben ve Başkaları” adlı kitabı okuyordum.

A seçeneğinde “Ceviz” sözcüğü, B seçeneğinde “Batısı”
sözcüğü, C seçeneğinde “Haziranı” sözcüğü özel isim olmadığından ilk harfleri küçük harfle yazılmadığı için yazım
yanlışı vardır. D seçeneğinde bir eser ismi olan “Ben ve Baş-

Cevap D

Y AN IT Y ay ı n l ar ı

B) Bugün Marmara’nın Batısı kar yağışlıymış.

YA

I.    Ağrı dağını uzaktan izledik.
II.    Köpeğim fındık için bir kulübe yaptık.

A) Marketten Hindistan Cevizi alır mısın?

kaları” sözünün yazımı doğrudur.

Cevap C

Bu cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yoktur?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

I. cümlede “dağını” sözcüğü, II. cümlede “fındık” sözcüğü
özel isim olsa da büyük harfle başlamadığı için, IV. cümlede “Ceylan” sözcüğü özel isim olmasa da ilk harfi büyük
yazıldığı için yazım yanlışı vardır. III. cümlede “Hint kumaşına” sözünün yazımı doğrudur.

Cevap C
YA N I T Yay ı n l a r ı

204

5. Sınıf TÜRKÇE

7.

bölüm

YAZIM KURALLARI

11. Bayağı kesirlere getirilecek ekler alttaki sayı esas alınarak yazılır.
Arazinin 5/3’üne pamuk ekmeye karar verdik.
Her ay kazandığımız paranın 4/1’ini biriktirmeliyiz.

I

[47]

R

12. Bir zorunluluk olmadıkça cümle rakamla başlamaz.
Yıllık iznimin başlamasına 15 gün var.
Çatıya 20 metrekarelik bir teras yaptıracağım.

[48]

LA

Dünya'nın 2/3'ü su ile kaplıdır. Bu suyun
%97,5'i okyanuslardaki tuzlu sulardır.

ÖNEMLİ

•	
Saat, para tutarı, ölçü, istatistik verilere ilişkin sayılarda rakam kullanılır.

•	
Saatler ve dakikalar metin içinde yazıyla da yazılabilir.
Bu etabı otuz beş dakikada koşup ilk beşe girmeliyiz.

N

TYT sınavı 10.15’te başladı.

YA
YI

•	
Dört veya daha çok basamaklı sayıların kolay okunabilmesi amacıyla içinde geçen bin, milyon, milyar ve trilyon sözleri harfle yazılabilir.
Her gün 1 milyon 300 bin kişinin aşılanabildiği açıklandı.

ÖRNEK – 5

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Haftanın beşinci gününde işlerimizi bitirmiştik.

B)  Türkiye’de yaklaşık 80 milyon insan yaşıyor.

C) Kardeşim 3.’üncü sınıfa bu yıl geçti.

D)  İlçemizin nüfusu 250.318 kişiye çıkmış.

ÇÖZÜM

C seçeneğinde "3.'üncü" sözcüğünde sıralama anlamı veren hem nokta (.) hem de "-üncü" eki birlikte kullanıldığı için bir yazım yan-

IT

lışı yapılmıştır. Sözcüğün doğru yazımı "üçüncü, 3'üncü" ya da "3." biçimindedir.

Cevap C

UYGULAMA 3

N

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı yapılmış olanların başına  işareti koyunuz.
1. Size bir sürpriz yapmak istedim de bu-

4. Bayramın 2’nci günü yakın aile dostlarımızı ziyarete gittik.

YA

raya bir pastayla geldim.

\

2. Y
 eni öğretmenimizle tanıştık ve ilk dersimizi bahçemiz de yaptık.

\

5. Haber alamayınca bizi o kadar merak etmişki hemen aramaya çıkmış.

3. M
 inik bahçesinde taze mi taze biberler,
domatesler yetiştirmiş.

\

6. Öğretmenimiz bu yazılıda onaltı soru
sordu.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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KONU TARAMA TESTİ - 2

4. ✹ Bağlaç olan “da / de”: Kendinden önceki sözcükten ayrı yazılır, cümleye

Buna göre, aşağıdaki cümlelerin hangilerinde bir yazım yanlışı vardır?

B) Bazılarımız “Zelandiya” adlı yeni bir kıta olduğunu da duymuştur.
C) Burası, Yeni Zelanda’nın altında görünen bir kara parçası.
D) Burası hakkında bazı bilim dergilerin de yazılar çıktı.

LA

A) Çoğumuz yeryüzünde yedi kıta olduğunu biliriz.

R

✹ Hâl eki olan “-de / -da”: Kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır, cümleye
“bulunma” ya da “zaman” anlamı katar.

I

genellikle “bile, dahi” anlamı katar ve büyük ünlü uyumuna uyar.

D seçeneğinde “... bazı bilim dergilerin de (dergilerinde) yazılar çıktı” cümlesinde “bulunma” anlamı taşıyan ve bitişik yazılması

N

gereken “-da” hâl eki ayrı yazıldığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır.

Cevap D

YA
YI

5.  Bağlaç olan “ki”: Ayrı yazılır ve genellikle cümlede açıklama anlamıyla kullanılır.

 Ek olan “-ki”: Kendinden önceki sözcüğe bitişik yazılır. Kimi zaman sözcükler arasında ilgi kurmaya ve nitelemeye yarar kimi zaman bir ismin yerini tutar.
Buna göre,
(I) Bilim insanları diyor ki eğer bir gün Mars’ta yaşamaya karar verirsek orada yemek için malzemeye ihtiyacımız
olacak. (II) Elbette haklılar, insanlar onca uzaklıkta ki gezegene sürekli yiyecek götüremezler ya! (III) İşte bunun
için “Mars’ta Patatesler” ismindeki bir projeyle orada yiyecek üretimi için çalışmalar başlatıldı. (IV) Şimdi sıkı durun, ilk haberler gösteriyor ki Mars’ın toprağı ve iklimi patates yetiştirmeye uygun.
metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
B) II.

C) III.

IT

A) I.

D) IV.

B seçeneğinde “... insanlar onca uzaklıkta ki (uzaklıktaki) gezegene” sözünde niteleme anlamı taşıyan ve bitişik yazılması gere-

Cevap B

N

ken “-ki” eki ayrı yazıldığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımında yanlışlık yapılmıştır?

YA

A) Kamp ateşini on bir yaşındaki bir çocuk yaktı.
B) Bana olan borcunun 45 bin lirasını ödeyecekmiş.
C) Resmi daha iyi görebilmeniz için 3’er adım geriye gitmelisiniz.
D) Arkadaşım Suzan, her yıl 3.600 sayfa kitap okuyormuş.

C seçeneğinde sayı, “Üleştirme sayıları rakamla değil yazıyla belirtilir.” kuralına uyulmadan “3’er” şeklinde yazıldığından yazım
yanlışı yapılmıştır.

Cevap C
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Yazımı Karıştırılan Bazı Sözcükler
Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Yanlış

Doğru

Acayip

Herkez

Herkes

Pekçok

Pek çok

adele

adale

Herşey

Her şey

Kıravat

Kravat

Barsak

Bağırsak

Bir çok

Birçok

Traş

Pisküvi

Bisküvi

Klavuz

Kılavuz

Maydonoz

Canbaz

Cambaz

Bağzen

Bazen

Cimnastik

Jimnastik

Eşortman

Eşofman

Çiflik

Çiftlik

Yalnış

Yanlış

Espiri

Espri

Yanlız

Yalnız

Fasülye

Fasulye

Orjinal

İnkilap

İnkılap

Kavonoz

R

I

Acaip

Tıraş

LA

Maydanoz
Sürpriz

Egsos

Egzoz

Ropörtaj

Röportaj

Kontür

Kontör

Orijinal

İddaa

İddia

Şarz

Şarj

Antreman

Antrenman

Kavanoz

Döküman

Doküman

Kolanya

Kolonya

Kiprik

Kirpik

Şöför

Şoför

Kurdela

Kurdele

Mozayik

Mozaik

Meyva

Meyve

Poaça

Poğaça

Pantalon

Pantolon

Kiprik

Kirpik

Dinazor

Dinozor

YA
YI

ÖRNEK – 9

N

Süpriz

YA

N

IT

Evcilleştirilmiş bir deve türü olan
“alpaka”yı uzaktan baktığınızda
bir koyuna benzetebilirsiniz. Alpaka, Güney doğu Amerika’daki  
And Dağı’nda uzun yıllardır yaşayan sevimli bir canlıdır.

Bu metinde geçen altı çizili sözlerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
A) evcilleştirilmiş

B) benzetebilirsiniz

C) Güney doğu

D) And Dağı’nda

ÇÖZÜM

C seçeneğinde geçen ve “güneydoğu” biçiminde yazılması gereken sözcük “Ara yönleri belirten sözcükler bitişik yazılır.” kuralına
uyulmadan “güney doğu” şeklinde ayrı yazıldığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır.

Cevap C
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YENİ NESİL TESTİ - 1

3.

Çifte Minareli Medrese, yediyüz yıllık geçmişiyle Doğu kentimiz Erzurum’un simgesi olmuştur. Selçuklular dönemine aittir. Bu tarihî eser günümüze kadar varlığını korumuş ve bulunduğu Erzurum ilinin sembolü hâline gelmiştir.

I

7.

A) 2

B) 3

R

Bu metinde kaç yazım yanlışı vardır?
C) 4

D) 5

Verilen metinde ayrı yazılması gereken “yediyüz (yedi yüz)”, özel ismin başına getirilmediği için küçük harfle yazılması gereken

LA

“doğu”, bir dönem ismi olduğu için büyük harfle yazılması gereken “Selçuklular dönemine (Dönemi'ne)” sözlerinden kaynaklanan yazım yanlışları vardır.

N

Cevap B

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım

6.

yanlışı vardır?

YA
YI

1. bağzı - birçok
3. tıraş - şöför

A) Bizimle Ayşe Hemşire ilgilenebilirmiş.

2. her şey - herkez
4. sarımsak - sürpriz

B) Babam bu çantayı 100 Lira’ya almış.

C) Sivaslıların birçoğu bu geceye katıldı.

Bu panoda numaralanmış bölümlerin hangisinde iki sözcüğün de yazımı doğrudur?

D) Çağrı, Kanada’da öğrenim görmüş.

B seçeneğinde küçük harfle yazılması gereken para birimi

A) 1.

"lira"nın büyük harfle yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır.

A) 1.

B) 2.

C) 3.

D) 4.

3. sözcükte kısaltmanın okunuşuna göre değil, açılımının
okunuşuna göre ek getirilmesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır.
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Cevap C

D) 4.

kes)" sözcüğü, 3. bölümde "şöför (şoför)" sözcüğü yanlış

Y A NI T Y a y ı n l arı

IT

YA

N

1
tı. 29 Ağustos’ta iki arkadaşıyla birlikte THY'ndan
2
3
emekli oldu. Onu, en başta oğlu Uğur tebrik etti.
4
Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde
yazım yanlışı vardır?

C) 3.

1. bölümde "bağzı (bazı)" sözcüğü, 2. bölümde "herkez (her-

Cevap B

5. Serhat Bey, nihayet hayallerinden birine daha ulaş-

B) 2.

yazılmıştır. 4. bölümde yazım yanlışı yoktur.

Cevap D

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözde yazım yanlışı vardır?
A) Biraz soluklandıkmı yola devam ederiz.
B) Filmin bitmesine birkaç dakika kalmış.
C) Saat yediyi beş geçe evden çıkıyorum.
D) Herkes Teğmen Mithat’ı çok severdi.
A seçeneğinde “soluklandıkmı” sözcüğünde  ayrı yazılması gereken "mı, mi" soru ekinin bitişik yazılmasından kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır.

Cevap A

8. bölüm

NOKTALAMA İŞARETLERİ

7. Edebî eserlerde konuşma bölümünden önceki ifadenin sonuna konur:
Apartman görevlisine,

I

— Kargo paketimi siz mi aldınız, dedi.

— Bu kitap sizindi, dedi. 

R

Arkasına dönüp,

8. Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur:

LA

[17]

Doktor, Hüseyin Bey’e durumunun
iyi olduğunu söyledi.

— Yemeğimizi yiyelim mi, dedi.
— İnsanlardan bir şey beklersen bu seni üzer, demişti.

[18]

9.	
Kendisinden sonraki cümleye bağlı olarak ret, kabul ve teşvik bildiren hayır, yok, evet, peki, pekâlâ, tamam, olur,

Hayır, bu konuda sizinle aynı fikirde değilim.

YA
YI

Peki, bu sefer de senin dediğin olsun.

N

hayhay, başüstüne, öyle, haydi, elbette gibi kelimelerden sonra konur:

[19]

10. Bir kelimenin kendisinden sonra gelen kelime veya kelime gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:
Küçük, çocukların yanına yaklaştı.

Hasta, yakınlarının odaya girmesini istemiyordu.

[20]

11. Hitap için kullanılan kelimelerden sonra konur:

Sevgili Dostum, uzun zamandır görüşemediğimizin farkındayım.

IT

Sayın Başkan, halkımızın sizden birkaç ricası var.

[21]

12. Sayıların yazılışında kesirleri ayırmak için kullanılır:
Elindeki paranın 4,3’ünü ev almak için kullandı.
[22]

N

Misafir odasına aldığımız halı 3,2 metre uzunluğundaydı.

13. Özne olarak kullanıldıklarında bu, şu, o zamirlerinden sonra konur:

YA

O, benim en sevdiğim yazardır.
Bu, bize dedemizden miras kaldı.

[23]

14. Kitap, dergi vb.nin künyelerinde yazar, eser, basımevi vb. maddelerden sonra konur:
Chrısty Brown, Sol Ayağım, Nemesis Yayınları, İstanbul, 2009.
Sait Faik Abasıyanık, Mahalle Kahvesi, Kültür Yayınları, İstanbul, 2017.

[[24]
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KONU TARAMA TESTİ - 1

3.

R

I

Kitap( ) kırılgan bir yaratıktır( ) zamandan etkilenir ( ) kemirgenlerden korkar. Bu
yüzden kütüphaneciler kitapları sadece insanlara karşı değil aynı zamanda doğaya karşı da korur ve hayatını unutulmanın kuvvetlerine karşı savaşmaya adar ( )
Bu cümledeki yay ayraçlara sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
B) (,) (;) (;) (.)

C) (,) (,) (,) (,)

D) (;) (,) (;) (.)

LA

A) (,) (,) (;) (,)

İlk boşluğa virgül, ikinci ve üçüncü boşluklara noktalı virgül, en sona da nokta konulması gerekmektedir.

N

Cevap B

4.  Metin içinde ve, veya, yahut, ya ... ya bağlaçlarından önce de sonra da virgül konmaz.
 Şart ekinden sonra virgül konmaz.

Bu bilgilere göre,

YA
YI

 Cümlede pekiştirme ve bağlama görevinde kullanılan da / de bağlacından sonra virgül konmaz.

(I) Bir zamanlar bir tüccar varmış; öyle zengin, öyle zenginmiş ki istese bütün caddeleri, sokakları gümüş paralarla kaplatabilirmiş. (II) Bu adam akıllı bir tüccarmış, parasını nerede kullanacağını gayet iyi bilirmiş çünkü.
(III) Cebinden bir kuruş çıkarsa, mutlaka iki kuruş kazanırmış karşılığında. (IV) Ama herkes gibi o da ölmüş sonunda, tüm mirası oğluna kalmış.
metnindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde virgülün kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

III numaralı cümlede virgül şart ekinden sonra kullanılmış. Verilen bilgiye göre (Şart ekinden sonra virgül kullanılmaz.) virgül bu

Cevap C

N

IT

cümlede yanlış kullanılmıştır.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalı virgül (;) doğru kullanılmıştır?
A) Dünyanın en kuzey ucuna; bembeyaz kar örtüsünden başka hiçbir şeyin görülmediği diyarlara varmışlar.

YA

B) Aslan; kurt ve tilki arkadaş olup avlanmaya çıkmışlar.
C) Ağustos böceği;
– Aman karınca kardeş, çok açım. Üstelik çok üşüyorum. Bana biraz yiyecek verir misin?

D) Ufacık bir fare, kocaman sahipsiz bir devenin yularını eline almış; kurumla yürümeye başlamış.

A ve B şıklarındaki cümlelerde noktalı virgülün olduğu yerde virgül, C şıkkında da iki nokta kullanılması gerekmektedir. D şıkkındaki cümlede noktalı virgül doğru kullanılmıştır.

Cevap D

YA N I T Yay ı n l a r ı
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NOT ALIN

LA

  Bu akşam film mi izleyelim, yürüyüşe mi çıkalım?

R

Seni gördüm mü dünyalar benim oluyor.
• Soru ifadesi taşıyan sıralı ve bağlı cümlelerde soru işareti en sona konur:

I

• mı / mi eki, zaman anlamı katacak şekilde kullanıldığında cümlenin sonuna soru işareti konmaz:

ÖRNEK – 4

N

(1) Leopar, etçil bir memeli türüdür. (2) Asya ve Afrika’nın birçok yerinde yaşamaktadır. (3) Açık sarımtırak postu, siyah beneklidir. (4) Bazı türleri şunlardır; İran leoparı, Cava leoparı, Afrika leoparı, Çin leoparı…
Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı vardır?
B) 2.

ÇÖZÜM

C) 3.

YA
YI

A) 1.

4 numaralı cümlede noktalı virgül değil iki nokta kullanılması gerekmektedir.

D) 4.

Cevap D

UYGULAMA 3
1.

– Abla (,) yorgunum dedim ya (!) Hem bu saatte dışarı mı çıkılır(?)

N

2.

IT

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yay ayraçlara uygun noktalama işaretleri getiriniz.

İsteseymiş işini bir günde bitirirmiş (!) ama ne yazık ki vakti yokmuş (.)

İstanbul’dan Edirne’ye iki saatte (?) gitmiş.

4.

Ne istiyorsun (,) sana nasıl yardım edebilirim (?)

5.

Peki (,) ben size şöyle bir soru sorayım (:) Eğer iyi tohumu güneşte bırakırsak ve kötü, çürümüş tohumu
toprağa gömersek ne olur sizce (?)

6.

Yaz meyveleri konusunda birçok örnek vermek mümkün (:) kiraz, erik (...)

YA

3.

YA N I T Yay ı n l a r ı

236

5. Sınıf TÜRKÇE

8. bölüm

NOKTALAMA İŞARETLERİ

ÖRNEK – 5
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

I

A) Benim doğduğum sene -1985’te- babam askerdeymiş.

R

B) Yemek için üç-beş patates yeterli olur.
C) Sıfat yapan “-ki” kelimeye bitişik yazılır.

LA

D) Çanakkale-İzmir yolunda çalışma varmış.

ÇÖZÜM

B şıkkındaki cümlede “üç beş” ikilemedir. İkilemeler arasına herhangi bir noktalama işareti konulmaz.

N

Cevap B

Uzun Çizgi (—)

YA
YI

1. Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir.
— Sinema kaçta başlayacak?
— 19.30’da.

2. Oyunlarda uzun çizgi konuşanın adından sonra da konabilir:
PADİŞAH — Doğru mu söylüyor bunlar efendi?
KESE — Doğru efendim ama eksik anlattılar.

NOT ALIN

• Konuşmalar tırnak içinde verildiğinde uzun çizgi kullanılmaz.

N

IT

Tilki, “İyi ama bu aklı sana kim öğretti?” dedi.

Eğik Çizgi (/)

1. Dizeler yan yana yazıldığında aralarına konur:

YA

Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden / Eteklerinde gümüş rengi bir yığın yaprak
Artık demir almak günü gelmişse zamandan / Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan

[51]

2. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasına ve semt ile şehir arasına konur:
Ev adresi şöyleydi: “Merkez Mah. Gümüş Sok., No.:26 Kartal / İstanbul

Ülke adı yazılacağında ise “Merkez Mah. Gümüş Sok., No.:26 Kartal / İstanbul” biçiminde yazılır.
                                                                                                                TÜRKİYE
YA N I T Yay ı n l a r ı
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Yay Ayraç ( )
1.	
Cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır.
reti konur:
Ormanların yok olması (her şeyden daha tehlikeli) her geçen gün artıyor.
Frank Capra (1897-1991) Amerikalı bir film yönetmenidir.

LA

[63]

R

I

Yay ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna uygun noktalama işa-

2. Özel veya cins isme ait ek, ayraçtan önce yazılır:
Mevlana’nın (1207-1273) insana bakış açısı harika.

[64]

N

Ahmet Haşim’in (Fecr-i Âti topluluğunun en güçlü şairidir.) şiirlerini severim.

3. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır:

YA
YI

Ali — (Silahını arkasında gizleyerek) Buyrun, nasıl yardımcı olabilirim?

Yaşlı kadın —  (Ağır adımlarla yaklaştı.) Evladım, bana yardım eder misin?

[65]

4. Alıntıların aktarıldığı eseri, yazarı veya künye bilgilerini göstermek için kullanılır:
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. (M. Kemal Atatürk)

Ne hasta bekler sabahı / Ne taze ölüyü mezar (Necip Fazıl KISAKÜREK)

[66]

5. Bir söze alay, kinaye veya küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem işareti yay ayraç içine alınır:
Adam, çok zeki (!) olduğunu söylüyor.

[67]

IT

Yemekleri o kadar lezzetli (!) ki sofradan aç kalkıyoruz.

6. Bir bilginin şüpheyle karşılandığını veya kesin olmadığını göstermek
için kullanılan soru işareti yay ayraç içine alınır:

N

Samsun’dan İstanbul’a 8 (?) saatte gelmişler.
1496 (?) yılında doğan Fuzuli’nin asıl adı Mehmet bin Süleyman’dır.

[68]

YA

7. Bir yazının maddelerini gösteren sayı ve harflerden sonra kapama ayracı konur:

1) Kişi zamiri 2) Belgisiz zamir 3) İşaret zamiri 4) Soru zamiri

Yıldızlı Gece - Vincent van Gogh (1853-1890)

8. Alıntılarda, alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konulan üç nokta, yay ayraç içine alınabilir.

“(…) Gregor daha sonra bakışlarını pencereye yöneltti ve kasvetli hava yüzünden –yağmur damlalarının pencerenin çinko pervazına çarptığı duyuluyordu– içini büyük bir hüzün kapladı. (…)” (Franz Kafka, Dönüşüm)
YA N I T Yay ı n l a r ı
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UYGULAMA 7

I

Aşağıdaki virgülün (,) yanlış kullanıldığı cümleleri işaretleyiniz.
a.

R

Şu dağlarda kurtlar, ile yaban keçileri de yaşıyor.

b.
Zeynep, Esra, Can ve İlyas ilkokuldaki en iyi arkadaşlarımdı.

d.

Okumasaydım birikimsiz biri olup çıkardım, dedi.

e.
\
f.

N

\

Herkesin kendine göre bir hayal, dünyası vardır.

YA
YI

c.

LA

\

Kampanyada 2,690 mavi kapak toplanmış.

Öğretmeninden söz istedi:
– Su içebilir miyim, dedi.

\
h.

Dün gece kötü, kötü rüyalar gördüm.

N

\

Hem bizi çok sever, hem de bizimle çok ilgilenirdi.

IT

g.

ı.

Yaşıyorsak, her zaman için umut vardır.

YA

\
i.

Adam arabayla bir ileri bir geri gidiyor, ne yapacağını bilmiyordu.

YA N I T Yay ı n l a r ı
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NOKTALAMA İŞARETLERİ

YENİ NESİL TESTİ - 1
Tarihteki ilk telefon görüşmesini, 10.04.1876’da Bell yapmıştır.

R

I.

Sözlükten “sıska” kelimesinin anlamını araştırdı.

Her BM üyesi devlet, UNESCO’nun üyesi olabilme hakkına sahiptir.

YA
YI

III.

N

Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için kesme işareti kullanılır.

LA

Özel olarak vurgulanmak istenen sözler tırnak içine alınır.

II.

I

Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için nokta konur.

Anlatım olarak tamamlanmamış cümlelerin sonuna üç nokta konur.

IV.

Çatalı ilk kullananların Yunanlılar olduğu sanılmaktadır...

Numaralanmış bölümlerin hangisinde örnek, açıklamaya uygun değildir?
A) I.

B) II.

C) III.

IV numaralı cümle anlamca tamamlanmış cümledir ve sonuna nokta konulmalıdır.

D) IV.

N

IT

Cevap D

3. (I) Vaktiyle çok yaşlı, saçları kar beyaz bir büyükanne varmış. (II) Ama gördüğü güzellikler karşısında bir yıldız

YA

gibi ışıl ışıl parlayan, sıcak bakışlı güzel gözlere sahipmiş. (III) Kocaman güllü bir elbise giyer, birbirinden güzel
hikâyeler anlatırmış. (IV) Büyükannenin bir fermuarla açılıp kapanan değerli, eski bir kitabı varmış.
Numaralanmış cümlelerden hangisinde virgül (,) diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır?
A) I.

B) II.

C) III.

D) IV.

I, II ve IV numaralı cümlelerde virgül eş görevli kelimeleri ayırmak için kullanılmış. III numaralı cümlede ise virgül, sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır.

Cevap C
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ÖRNEK – 2

R

I

Dünyanın en hızlı otomobillerinin yarıştığı Formula 1 Dünya Şampiyonası, Grand Prix adı verilen bir dizi yarıştan oluşuyor. Bu yarışlar her yıl, belirlenen tarihlerde farklı ülkelerdeki özel pistlerde yapılıyor. İstanbul’da bulunan ve dünya
standartlarındaki pistlerden biri olan Intercity İstanbul Park’ta yapılacak olan Türkiye Grand Prix, şampiyonanın 7. yarışı olacak. Türkiye Grand Prix, 11-13 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Bu yıl düzenlenecek olan Grand Prix
ülkemizde yapılan dokuzuncu yarış olacak.

A) Ne zaman?

B) Nerede?

ÇÖZÜM

LA

Bu haber metninde aşağıdaki sorulardan hangisine cevap yoktur?
C) Ne?

D) Kim?

Metinde “ne zaman” ( her yıl, 11-13 Haziran ...), “nerede” (farklı ülkelerdeki özel pistlerde ...), “ne” (dünyanın en hızlı otomobilleri-

Cevap D

YA
YI

N

nin yarıştığı Formula 1. Dünya Şampiyonası ...) sorularının cevapları vardır. “Kim” sorusunun cevabı bu metinde yoktur.

Anı (Hatıra)

Kişinin geçmişte kendi yaşadığı ya da başkasının yaşadığı bir olayı anlattığı yazılardır.

IT

Bir gün evimizin önündeki sokaktan patlayan su borusu nedeniyle, aşağıya doğru kaynaktan akar gibi su akmaya başladı. O gün suyun aktığı yer kazıldı. Evimizin önü toprak yığınıyla doldu. Sokaklarımız topraktı o zamanlar. Su borusu yeni
bir boruyla değiştirildi. Boruyu değiştiren kişi, çukuru kapatmadan oradan ayrıldı.
Çukurun başında olayı izlerken pek anlam verememiştim. Adam evimizin karşısındaki arsada dolaşmaya başladı. Eline bir taş alarak geri döndü. Elindeki taşın benim mermerim olmaması için dua etmiştim, endişeyle gelişini izledim. Yanıbaşıma
geldiğinde adamın bulduğu taşın beyaz mermerim olduğunu gördüm. O an bir
şey söyleyemedim. “O taş benim” demekten kaçınmıştım.
[17]

için metnin türü    anı  

N

Bu metinde    geçmişte yaşanan bir olay anlatıldığı                                          

[18]

dır.

Günlük (Günce)

YA

Kişinin başından geçen olayları günü gününe tarih belirterek kaleme aldığı yazılardır. Günlük    1. kişi  
la yazılır.

[19]

ağzıy-

ÖNEMLİ

Günlüğün anıdan en büyük farkı    olayların günü gününe tarih belirtilerek                                  

[20]

yazılmasıdır.
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METİN TÜRLERİ
UYGULAMA 2

I

R

LA

YA
YI

II. Metin

Zamanı nasıl kullandığı, insanın hayat kalitesini belirler. Çoğu insan, zamanı heba ettiğinin farkında bile olmaz çünkü hayat, zamanı boşa harcatan tuzaklarla doludur. Cep telefonu ve tabletlerle oynadığı oyunlar, sosyal mecralarda geçirdiği fazla zaman, bir konuşmayı zamanında bitirememe, gereksiz telefonlar, gündemsiz ve fazla uzun toplantılar, sistemsizlik, dikkatini
toplayamama, kararsızlık, erteleme huyu; aynı anda çok iş yapmaya çalışma, hayır diyememe gibi onlarca tuzak insanın zamanını çalar. Zamanı iyi kullanan insanların en temel farkı, bu
tuzaklara düşmemeleridir. Aslında insanların çoğunun esas sorunu zamansızlık değil, zamanı etkin kullanmayı bilmemeleridir. İnsan, harcadığı her türlü kaynağı geri kazanabilir ama bir
tek zamanı geri getiremez.

N

I. Metin

Serbest ve sırt üstü yüzmede bacak çırpma daha çok dengeleyici görev görür. Bu yüzme biçimlerinde yüzücü kulaç atarken suyun dışındaki kol yeniden suya sokulurken diğeri bir itme kuvveti oluşturur. Oysa vücut su yüzeyine ne kadar paralel tutulabilirse sürüklenme kuvvetinden o
kadar az etkilenir. Bu kuvvet, yüzücünün ağırlık merkezi çevresinde hareket ettiğinden vücudu
suyun içinde hafifçe bükülür ve yüzeyle paralelliği bozulur. İşte tam bu aşamada bacaklardan
yardım alınır. Bacaklar düzgün bir biçimde çırpılarak vücudun yüzeyle paralelliği sağlanabilir.

Bu metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur? İşaretleyiniz.
\

1. Her iki metin de bilgilendirici metinlerdir.
2. Kişisel düşüncelere yer verilmiştir.

3. Her iki metin de farklı türde yazılmıştır.

IT

\

N

4. II. metinde yazar okuyucuyla konuşma havası içerisindedir.

\

5. I. metin makale türünde yazılmıştır.

YA

6. II. metinde geçmişte yaşanan bir olay anlatılmıştır.

\

7. I. metinde bilimsel bir dil kullanılmıştır.
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Masal

R

I

Olağanüstü kahramanların başlarından geçen, olağanüstü olayların yer ve zaman belirtilmeden anlatıldığı yazı türüdür. Masallar kalıplaşmış bir   tekerleme   [30] ile başlar.

UNUTMAYIN
Masallarda yer ve zaman belli değildir.

LA

[31]

Masal kahramanları devler, periler, cinler gibi gerçek hayatta olmayan kahramanlardır.

[32]

Masalların eğitici yönü vardır.

[33]

[34]

N

Masallar evrenseldir fakat içinden çıktığı toplumun özelliklerini de taşır.

Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde... Uzak ülkelerin birinde, yemyeşil ağaçların arasında yaşayan doğasever ve hay-

YA
YI

vanlarıyla oldukça ilgili olan küçük bir çoban yaşarmış. Bu çoban oldukça
da zekiymiş. Kendisine yöneltilen her soruya anında doğru cevap vererek

herkesi kendine hayran bırakırmış. Günlerden bir gün bu küçük çobanın
ünü kralın kulağına gitmiş. Kral derhâl küçük çobanın huzuruna getirilmesini emretmiş.

Fabl

İnsanlara ahlak ve ibret dersi vermek, örnek göstermek ya da bir düşünceye güç kazandırmak için insan dışındaki varlıkların konuşturulmasına dayanan yazı türüdür. Fabl, dizeler hâlinde de yazılabilir.
Ormanın birinde zalimliği ve kötülüğüyle nam salmış bir aslan yaşarmış. Bü-

IT

tün orman hayvanları ondan korkar ve çekinirmiş. Gün gelmiş, aslan yaşlanmış ve elden ayaktan düşmüş. Kimseye zararı dokunamaz hâle gelmiş. Bunu fırsat bilen orman hayvanları toplanarak aslandan intikam almaya karar
vermişler. Aslanı sıkıştırıp çifte, tekme atmaya başlamışlar. Kimi ısırmış, kimi

N

pençe atmış. Aslanı bir güzel döverek kötü günlerin acısını çıkarmışlar. Aslanın da aklı başına gelmiş “İyilik yapan iyilik, kötülük yapan kötülük bulur.” de-

YA

miş.

Destan

Milletlerin hayatını derinden etkileyen tarihî ve sosyal olayları (savaş, kıtlık, göç vb.) anlatan uzun edebî eserlerdir. Des-

tanlar   millî   [35] özellik taşır ve    anonim  

[36]

dir.

... Günlerden bir gün ava çıktı. Kargı, yay, ok, kılıç ve kalkanla ava gitti. Bir geyik ele geçirdi, onu söğüt dalı ile bir
ağaca bağladı ve gitti. Sonra sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki gergedan geyiği almış. Sonra Oğuz
Kağan bir ayı tuttu; onu altın kuşağı ile ağaca bağladı, gitti. Yine sabah oldu. Tan ağarırken yine geldi ve gördü ki
gergedan ayıyı da almış. Bu sefer ağacın dibine (kendisi) durdu. (Oğuz Kağan Destanı)
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UYGULAMA 4

Redif
Dize sonlarındaki yazılışları, görevleri ve anlamları aynı
ek, sözcük ya da sözcük gruplarıdır.

I

Aşağıdaki şiirlerin hangisinde dize sonlarında ses
benzerlikleri vardır? İşaretleyiniz.
\

Boynuma çifte zincir çift örgülü şaçların
Ateşimden yanarken dalları ağaçların

R

Gezdirir rüzgâr gibi üstünde yamaçların

Gün olur çağırır beni her ufuk

LA

Gözlerimin sel gibi yaşı çağlar ardında

Sevdalar eline başlar yolculuk

Yukarıdaki dizelerde “-ların” ekleri eş görevli oldukları
için    redif   [44] tir.

Elinde bir rüzgârgülü, bir çocuk

Durmadan yüzüme bakarak üfler

UNUTMAYIN

N

Şiirde söz sanatlarına (kişileştirme, benzetme, konuşturma, abartma, tezat) yer verilir.

Uyanır bakarsınız ki mavi

YA
YI

İçi korku dolu kış gecesi

Deniz yırtılır kimi zaman

Dağları dolduran kır çiçeği

Bilmezsiniz kim diker

Hangi rüzgârlar seni koklayacak

Yukarıdaki dizelerde    kişileştirme  
tından yararlanılmıştır.

[45]

söz sana-

UNUTMAYIN

YAN IT Yayınl arı

Hiç yatağın yok mu sıcak

Ben dikerim

Gemiler geçer rüyalarımda
Allı pullu gemiler, damların üzerinden

Şiirde işlenen ana duyguya tema denir.

IT

Ben zavallı

Severim kırlarda ben yaşamayı

Ben yıllardır denize hasret

On iki ayı

Bakar ağlarım

N

Severim kırların yeşil göğsünü

\

Bütün süsünü

YA

Bu şiirin teması    doğa sevgisi                  

[46]

dir.

UNUTMAYIN

Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duygular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisine şarkı; sözleri genellikle halk şiiri biçiminde olan, halk ezgileriyle oluşmuş bir şarkı türüne de türkü denir.
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YENİ NESİL TESTİ

3.  Dize sonlarında ses benzerliği vardır.
 İnsan dışındaki bir varlığa insana ait özellik yüklenmiştir.

I

 Bütün dizelerin hece sayıları eşittir.

R

Aşağıdaki dörtlüklerden hangisi bu özelliklerin tümünü içerir?
B)

A)

Çocukluğum, çocukluğum

Gül yüzlüm fikrime düştü bu ilde

Bir çekmecede unutulmuş

Gayet fikre daldım gönlüm ak yarda

Senelerle rengi solmuş

Gözlerimden kan yaş aktı gidiyor

Bir tek resim çocukluğum

N

LA

Karacaoğlan söyler durmam burada

D)

C)

Tarihin dilinden düşmez bu destan

Tozlu yolların aktığı ırmak

Nehirler gazidir, dağlar kahraman

Ben seni çoktan unuttum

Her taşı bir yakut olan bu vatan

Sen de unuttun mu, dön geri bak

Can verme sırrına erenlerindir

YA
YI

Çamlıbel’den Tokat’a doğru

D şıkkındaki şiirde 1, 2 ve 3. dizelerin sonundaki “-an” harfleriyle ses benzerliği vardır. “Nehirler gazidir, dağlar kahraman” der-

Cevap D

IT

ken insana ait özellikler nehir ve dağlara yüklenmiştir. Tüm dizelerin hece sayısı 11’dir.

4. Aşağıdaki metinlerden hangisi bir hikâyeden alınmıştır?

N

A) Rüzgâr ile güneş bir gün kim daha güçlü, diye çekişmeye başlar. Sonunda işi yarışmaya kadar vardırırlar. Her
kim, yoldan ilk geçen kişinin paltosunu çıkartmayı sağlarsa yarışmayı kazanan o olacaktır.

YA

B) Penguenler uçamayan, dimdik durabilen, perde ayaklı deniz kuşlarıdır. Güney Kutbu, Yeni Zelanda, Avustralya, Güney Amerika ve Güney Afrika kıyılarında yaşar.
C) Makinenin arızasını anlamaya çalışan usta, Mehmet’i yanına çağırdı. Mehmet el fenerini de alıp ustasının yanına koşarken yere kapaklandı.
D) Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde uzak diyarların birinde zengin mi zengin bir adam yaşarmış. Zenginmiş ama bir o kadar da cimriymiş.

A şıkkındaki metin “fabl”dan, B şıkkındaki metin “makale”den, D şıkkındaki metin de “masal”dan alınmıştır. C şıkkındaki metin
hikâyeden alınmıştır.

Cevap C
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CEVAP ANAHTARI
Uygulamalar

İleride yol çalışması var, hız sınırını aşmayın.[46]

1. 1. Öznel 2. Nesnel 3. Öznel 4. Nesnel 5. Öznel

Uzun yaşamak istiyorsan sigarayı en kısa zamanda bırakmalısın.[47]
yapılmış küçük yuvarlak nesnedir.[48]

2. Öznel. 1, 2, 3, 4
3. 1. için gömleği almak istemedi.

Ucuna süs eşyaları konularak boyna takılan takıya kolye denir.[50]

2. amacıyla dakikalarca sırada bekledik.

gibi, âdeta, sanki, kadar[51]
Çok zayıftı, bir tüy kadar hafifti.

[53]

3. Hayalindeki okulda okumak istiyorsan

Burası âdeta cennetten bir köşe.

Sevgi, hüzün, korku, heyecan, acıma, şaşma

LA

[52]

[54]

4. dolayı çok pişmanım.

Karanlıkta köpeği karşısında görünce dilini yutacaktı. (Korku)[55]

5. Başarılı olanlara ödüllerini vermek

Zavallı kedicik soğukta ne kadar da üşümüş. (Acıma)[56]

6. Sizi tiyatroya götürürüm

Onu göreceğim diye içim içime sığmıyor. (Heyecan)[57]
Öyle komik bir film izledik ki gülmekten bayıldım.

[58]

Evde bir hafta makine çalışmayınca çamaşırlar dağ gibi birikmiş.[59]
Kardan adamın boynuna bir atkı taktık.[61]
Sonbaharda meyve ağaçlarını budarız.

4. 1. Koşul-Sonuç

2. Amaç-Sonuç

3. Koşul-Sonuç

4. Sebep-Sonuç

5. Amaç-Sonuç

6. Sebep-Sonuç

N

Şaşkınlıktan saatlerce gözümü kırpmadan ona baktım.[60]
[62]

7. Koşul-Sonuç

5. 1. Y 2. D 3. Y 4. D 5. Y 6. D

Kütüphaneden aldığım kitapları geri verdim.[63]

YA
YI

6. 1. A 2. S 3. S 4. K 5. A 6. K 7. S 8. A

Tilki, karganın ağzındaki peyniri almak için bir plan yapmış.[64]

7. Kızma, Yakınma, Kaygı, Bıkma, Üzülme

Korkuluk, kuşlar kendisiyle konuşmadığı için çok üzgündü.[65]
Annelik fedakârlık gerektirir.[67]

YAN IT Yayınl arı

Anne keçi, dışarı çıkmamaları için yavrularını uyarmış.[66]

Boşa geçen zamana üzülmek insana hiçbir şey kazandırmaz.[68]
Aceleci davranan insanların pişman olduğunu görmedim.

[69]

Bol bol gülün çünkü güldükçe kendinizi iyi hissedeceksiniz.[70]
Antalya’ya daha önce de gidilmiştir.[71]

[72]

Ayhan geçen sene de gol kralı olmuştur.
anlamsızdır[75]

anlamsızdır[76]

kulak tıkarlar[78]

çünkü[79]

IT

1908 yılında yayımlanmaya başlanan ilk mizah dergimiz “Kalem” 1911’de
kapanmıştır.[80]

9. 1. usanç 2. beğeni 3. merak 4. şaşırma
5. pişmanlık

6. yakınma 7. üzüntü

10. 1. D 2. Y 3. D 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D

5. Benzetme

6. Tanımlama

12. 1. Uyarı 2. Karşılaştırma 3. Benzetme 4. Öneri
5. Tanımlama 6. Örneklendirme

13. I. H II. G III. G IV. H V. G VI. H

İnsanlar küçük yaşta kolay eğitilir.[81]

[82]

Bir acıyı onu çekenden başkası anlayamaz.

14. 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D

Gereksiz görülen bir şey ileride gerekli olabilir.[83]

15. 1. d 2. f 3. a 4. b 5. c 6. e

Kazma elin kuyusunu, kazarlar kuyunu.[84]

N

8. 1. b 2. e 3. a 4. d 5. d 6. b 7. e 8. c 9. f 10. c

11. 1. Öneri 2. Uyarı 3. Karşılaştırma 4. Örneklendirme

Pazartesi günü hava sıcaklığı sıfır dereceden yüksektir.[73]
anlamlıdır[77]

Nesnel. 5, 6, 7, 8, 9, 10

R

Günün hangi anı olduğunu gösteren alettir saat.[49]

gittik[74]

I

6. Nesnel 7. Öznel

Bilye, çocukların oynamak için kullandığı taş, maden, toprak, cam vb.nden

kazan[86]

sanat[87]

dağ kadar[88]

16. 1. * 4. * 6. *

öfkenin sonucu[89]

özgüven[90]

17. A. 4-2-1-3 B. 4-2-1-5-3 C. 2-1-4-5-3 D. 3-2-4-5-1

YA

yaz ve kış[85]

alçak gönüllülük[91]

1-B
9-A
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2-B
10-A

18. 1. uygulamak 2. süslerdir 3. zorlamadıkça
4. kelepçedir 5. bilmek 6. ağaçtır

19. 1. Bilgisiz kimse 2. Güçsüz kimse 3. Zorluk
Örnekler
3-B
11-C

4-D
12-A

5. Sınıf TÜRKÇE

5-A
13-C

4. Saldırgan kimse
6-D

7-A

8-C

5. Hünerli kimse

6. Yöntem

20. 1. c 2. d 3. a 4. f 5. b 6. e
21. 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. D 7. Y

CEVAP ANAHTARI
Uygulamalar

2. 1. * 2. * 3. * 5. *

1. 1. Çayhane, Kafeterya 2. Piknik Yeri

3. 3. * 4. * 5. *

3. Akaryakıt İstasyonu 4. Lokanta, Restoran

tu, çıkmıştı, devam etti

8. Rampalı Yaya Alt Geçidi

5.

2. 1. Azim, kararlılık ve başarı

Ünsüz Yumuşaması

3. 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D

1.

4. a. * b. * d. *

2.
3.
4.

6. ÜNİTE: SES BİLGİSİ

\

Bölüm İçindeki Boşluklara Ait Kelimeler
Kalem[4]

\

\

\

\

Sepetteki elmalardan aldı.[9]

Oldukça konuşkan bir çocuktu.[10]

Evin kapısına doğru sessizce yaklaştı.[11]

Tüm işlerimizi çok kısa sürede hallettik.[12]

YAN IT Yayınl arı

Koltuğa oturup bir ayağını ileri doğru uzattı.[7]

8. a. * c. * d. *

9. 1. Ünsüz yumuşaması, ünlü daralması
2. Ünlü düşmesi

3. Ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi

[13]

4. Ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi

Ünlü futbolcu tüm teklifleri reddetti.[14]

5. Ünsüz yumuşaması, ünsüz türemesi

Bu konuda senin fikrine de ihtiyacımız var.[15]

6. Ünsüz yumuşaması, ünlü daralması

Sınavdan önce karnıma ağrılar giriyordu.[16]

[17]

7. Ünsüz yumuşaması, ünsüz benzeşmesi

IT

Bu çocuğun ağzında bakla ıslanmıyordu.
Sen de bizimle neden gelmiyorsun?[18]

8. Ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi, ünsüz benzeşmesi

Kardeşim sabahtan beri devamlı konuşuyor, hiç susmuyordu.[19]

9. Ünsüz yumuşaması, ünlü düşmesi

Aylardır onun yolunu gözlüyordu.[20]

N

KONU TARAMA TESTİ - 1

Örnekler

2-B

YA

1-A

1. 1. Takım

3-D

1-C

4-D

Uygulamalar

1-D
1. Kalem

2. Televizyon

2. Kelebek

2. Martı

3. Terlik

3. Kereste

3. Pinokyo

4. Tiyatro

4. Resim

4. Sözlük

5. Toprak

5. Yağmur

5. Türkçe

5. Sınıf TÜRKÇE

2-D

3-B

4-A

5-D

KONU TARAMA TESTİ - 2

1. Ceylan
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\

7. 1. * 3. *

Elimdeki değneğin ucuna kelebeğin konması bizi şaşırtmıştı.[6]

Hakkını hiç kimseye yedirmezdi.

\

6. 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. Y 6. Y 7. D

Çocuk[3]

Masa[5]

Armudun iyisini ayılar yermiş.[8]

Ünsüz Türemesi

YA
YI

Ayak[2]

\

N

5.

Ünsüz Benzeşmesi

\

6.

a, e, ı, i, o, ö, u, ü[1]

I

4.	çalıştığını, delikten, çabalamaktan, vazgeçtiğini, büyüttü, buruş-

7. Yaya Alt Geçidi

R

6. Yüzülmez

LA

5. Yüzme Yeri

2-A

3-A

4-C

KONU TARAMA TESTİ - 3
1-B

1-D

2-C

3-C

4-D

YENİ NESİL TESTİ - 1
2-B

3-D

5-B

