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SÖZCÜKTE
ANLAM

KAZANIMLAR

T.5.3.5. Bağlamdan yararlanarak bilmediği kelime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.

T.5.3.7. Kelimelerin eş anlamlılarını bulur.

T.5.3.8. Kelimelerin zıt anlamlılarını bulur.

T.5.3.9. Eş sesli kelimelerin anlamlarını ayırt eder.

T.5.3.33. Okuduğu metindeki gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri ayırt eder.



TEST - 1

Sözcükte Anlam

2

TEST - 1

1. I. Bir umut, bebeğin emeklemesi

 II. Bir seyir, adımı ve beklemesi.

 III. Gözleri yarına bir ışık yakar.

 IV. Ve bir mutluluktur gülümsemesi.

Yukarıda numaralanmış dizelerin 
hangisinde mecaz anlamda kullanı-
lan bir sözcük vardır?

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

2. Aşağıda “bağlamak” sözcüğünün kulla-
nıldığı cümleler verilmiştir. 

 I. Cebinden çıkardığı iple kutuyu sıkı-
ca bağladı.

 II. Miraç ile bu meseleyi konuşup kara-
ra bağlamak istiyorum. 

 III. Sınıf kurallarına hepimiz sıkı sıkıya 
bağlıydık.

 IV. Bu oyun beni çok bağladı, hiç iş ya-
pamadım.

Verilen cümlelerin hangisinde “bağ-
lamak” sözcüğü “uyulması zorunlu ol-
mak” anlamında kullanılmıştır?

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

3. Veteriner hekimler, hayvanların vücut 
yapısı, davranışları ve bakımıyla ilgili 
eğitim almış tıp uzmanlarıdır. Kendile-
rine hasta bir hayvan getirildiğinde ilk 
olarak onu muayene ederler. Hayvanın 
soluk alıp verişini ve kalp atışlarını din-
lerler. Kulaklarının ve ağzının içini, göz-
lerini kontrol ederler. Bu sırada hayva-
nın davranışlarını da gözlemlerler.

Bu metinde aşağıdakilerden hangi-
sinin anlamını karşılayan bir sözcük 
kullanılmamıştır?

A) Doktor B) Tedavi

C) Nefes D) Tutum

4. I. İki kardeş güneşin batışını izlemek 
için deniz kenarına gitti.

 II. “Batan geminin malları bunlar!” di-
yerek ürünlerini satmaya çalıştı.

 III. Hasta çocuk korkup irkilince iğne 
hemşirenin eline battı.

 IV. Sanırım dayıma rahat battı, yoksa 
bu şekilde davranmazdı.

 V. Küçük çocuk havuzda kolluklarını 
takınca batmadığını gördü. 

Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde 
“batmak” sözcüğü aynı anlamda kul-
lanılmıştır?

A) I - IV B) II - IV

C) II - V D) III - V

Sözcükte Anlam

1
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5. Aşağıda “tutmak” kelimesinin anlamları 
ve örnek cümleleri verilmiştir.

Tutmak

1

2

3

4

Elde bulundurmak, ele almak

Elleri titremesine rağmen tepsiyi sıkıca tuttu.

Avlamak

Benimsemek, beğenmek

Haziranda yazılı orkinos balığı sahile yakın yerler-
de tutulabilir.

Kaçmaya çalışan boğayı beş kişi zor tutabiliyordu.

Sunmak

Bayramda bütün misafirlere o şeker tutardı.

S Ö Z L Ü K

Kaç numaralı cümlede “tutmak” söz-
cüğü verilen anlamına uygun kulla-
nılmamıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

6. Son dönemin en çok okunan yazarların-

cümleleriyle her yaştan okuyucunun bu 

eserleriyle okuyucuyu öykülerinin pe-

dan biri olan yazarımız, bu muhteşem 

öyküleri tercih ettiğini görüyoruz.

şinden sürüklüyor. Herkese hitap eden 

 I

 IV

 II III

Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin eş 
anlamlıları aşağıdaki bulmacada uygun 
yerlere yerleştirilecektir.

I II III IV V VI

1.

2.

3.

4.

Buna göre III. sütuna denk gelen 
harfler aşağıdakilerden hangisidir?

A) D-Y-H-T B) E-A-İ-Ü

C) V-P-K-M D) R-I-A-C
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7. Tohum - Orman - Fide - Ağaç - Fidan 

Verilen sözcüklerin özelden genele 
doğru sıralaması aşağıdakilerin han-
gisinde verilmiştir?

A)

Tohum Fidan Fide Ağaç Orman

B)

Tohum Fide Fidan Ağaç Orman

C)

Orman Ağaç Fidan Fide Tohum

D)

Orman Ağaç Fide Fidan Tohum

8. Bir bilim, sanat, meslek dalıyla ya da bir 
konuyla ilgili özel ve belirli bir kavramı 
karşılayan sözcüklere terim denir.

“Perde” sözcüğü, aşağıdaki cümlele-
rin hangisinde terim anlamıyla kulla-
nılmamıştır?

A) Bu hafta perde ayaklı hayvanlarla il-
gili araştırma yaptım.

B) Mutfak ve yatak odasındaki perdele-
rimizi güzelce yıkadık.

C) Basketbol maçında perdelemeleri 
çok iyi yapıyor.

D) Dünkü tiyatronun ikinci perdesinde 
kardeşim de oynadı.

9. I. Okuldan gelince çantasını odasına 
bıraktı.

 II. Yağmur yağdığı için pikniği gelecek 
haftaya bıraktık.

 III. On yıldır severek yaptığı işi aniden 
bıraktı.

 IV. Yaşlı adam çocuklarına küçük bir 
tarla bırakmış.

“Bırakmak” sözcüğü, numaralanmış 
cümlelerde kaç farklı anlamda kulla-
nılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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10. Özlem Öğretmen öğrencilerinden “soğuk” sözcüğünü mecaz anlama gelecek şekilde 
cümle içinde kullanmalarını istemiştir.

Elif Sercan

Murat Ece

Aralarında soğukluk 
olduğu çok belliydi.

Yaptığı soğuk esprileriyle 
herkesin canını sıktı.

Bu soğuk havalarda 
parkta kimsecikler olmaz.

Bu şehrin insanları başka 
bir şekilde soğuk.

Buna göre öğrencilerden hangisi yazdığı cümlede bir yanlışlık yapmıştır?

A) Elif B) Sercan C) Murat D) Ece

11. 

K A R Ş �I

K

ŞIK

IŞA I

SAK

KSA

Yukarıda örneği bulunan bir kelime oyununda kelimeler yukarıdan aşağı doğru belli bir 
kurala göre yazılmıştır.

Buna göre “?” ile gösterilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz?

A) SARIK B) BASKI C) KASIR D) KISAS
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12. Yazılışları ve okunuşları aynı anlamları farklı olan sözcüklere 
sesteş sözcükler denir.
Örneğin: Bot kışlık ayakkabı ve küçük gemi olmak üzere iki 
farklı anlama sahiptir.

Aşağıda bazı sözcüklerle ilgili cümleler kurulmuştur.

ÖĞÜT

Büyüklerin öğütlerini kulak 
ardı etmemeliyiz.

Öğüttüğü buğdayı çuvallara 
doldurdu.

ÇİLE

Çektiği çilelerin bir son 
bulmasını istiyordu.

İki çile iple ördüğü kazağı 
tamamlayabildi.

KARA

Gemi büyük bir hızla ka-
raya doğru yaklaşıyordu.

Karaya çıkardığı sandaldan 
inip ormana doğru koştu.

KIR

Kırlarda gezip oynamayı 
çok özlemiştim.

Babam kır atı göstererek 
ne kadar güzel değil mi? 

dedi.

Yukarıdaki sözcüklerin hangisi sesteş olacak şekilde kullanılmamıştır?

A) Öğüt B) Çile C) Kara D) Kır
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1. “Yüz” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde “çehre, surat” anlamında 
kullanılmıştır?

A) Balıkların bazıları suyun yüzüne çık-
mıştı.

B) Annemle misafirler için yastıklara 
yüz geçirdik.

C) Terbiyesiz, saygısız adamda hiç yüz 
yok ki!

D) Kardeşimin yüzündeki çiller hoşuma 
gidiyor.

2. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan iki-
lemelerden hangisi farklı şekilde 
oluşmuştur?

A) Bayram tatiline aşağı yukarı yirmi 
gün kaldı.

B) Arabalar, çamurlu yolda bata çıka 
ilerliyor.

C) Düğünümüze hısım akraba herkesi 
çağırdık.

D) Arkadaşlarının hakkında ileri geri 
konuşmamalısın.

3. ● Gece gördüğü rüyanın etkisinden çı-

● Şampiyonluk maçı için takımlar son 

● Küçük yazılan yazıları uzaktan oku-

kamadı henüz.

ana kadar sıkı hazırlandı.

● Son bir senede yaşanan acı olaylar 

herkesi derinden üzdü.

yamıyorum.

 I

 III

 IV

 II

Bu cümlelerdeki numaralanmış söz-
cüklerle ilgili aşağıdakilerden hangi-
si yanlıştır?

A) I numaralı sözcük soyut anlamlıdır.

B) II numaralı sözcük nicel anlamlıdır.

C) III numaralı sözcük mecaz anlamlıdır.

D) IV numaralı sözcük gerçek anlamlıdır.
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4. 

Bir yansıma sözcük, gerçek 
anlamdan uzaklaşarak mecaz 
anlamda kullanılırsa yansıma 
özelliğini yitirir.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 
yansıma sözcük kullanılmıştır?

A) Maça alınmayan çocuk sıkıntıdan 
patlayacaktı.

B) Yeni yıkanan araba ışıl ışıl parlıyor-
du.

C) Eski püskü kapı her açıldığında gı-
cırdıyordu.

D) Yılkı atlarının kişnemeleri uzaktan 
duyuluyordu.

5. Aşağıdakilerin hangisinde “ufak te-
fek, sevimli” anlamına gelen bir ikile-
me kullanılmıştır?

A) Okula başlayan küçük çocuk ilk haf-
ta çat pat okumayı öğrenmişti. 

B) Sevimli sincap tek tük kalan cevizleri 
toprağa gömüyordu.

C) Minicik elleriyle annesinin verdiği ku-
tuyu zar zor taşıyordu.

D) Hastalanmadan önce çıtı pıtı bir ya-
pısı olan çocuk çok değişmişti.

6. 

Bir sözcüğün herhangi bir türün 
tamamı için kullanılmasına “genel 
anlam”, o türün sadece belirli bir 
örneğini karşılayacak anlamda 
kullanılmasına “özel anlam” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisinde altı çizili sözcük özel anlam-
da kullanılmıştır?

A) Her bir nar tanesinin içinde minik bi-
rer çekirdek vardır.

B) Salatalığın içindeki yumuşak çekir-
dekler salatalık bitkisinin tohumudur.

C) Avokadonun içindeki büyük çekirde-
ği bir bardak suyun içine bıraktı.

D) Ayvanın sert çekirdekleri meyvenin 
ortasında bulunan beyaz bir kılıfın 
içindedir.
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7. Aşağıda verilen renkli dairelerdeki sözcüklerle gri bölümlerdeki sözcükler eşleştirilip ikile-
me oluşturulacaktır. Her beyaz bölümdeki sözcük, eşleştiği sözcükle aynı rengi alacaktır.

İKİLEMELER

AKILLI

SES
KÜLDÜR

SEDA

USLU

GEÇ

PALDIR ER

Sözcükler doğru bir şekilde eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru olur?
A) B) C) D)

8. 

Sular kesilecek diye 
evdeki en küçük kap 
bile su ile dolu.

Hava durumuna gö-
re bugün Türkiye 
genelinde dolu ya-
ğışı var.

Ele güne karşı ya-
payalnız bırakmayız 
asla seni.

Ellerimiz sertçe 
çarpışınca yüzük 
parmağım zede-
lenmiş.

Çatı yapılmadığı için 
yağmur suyu çatı-
dan içeri doğru aktı.

Ak ineğimiz otla-
nırken onu izlemeyi 
çok seviyorum.

İlkokuldan sonra 
aramızdaki bağın
kopmaması için 
sözleştik.

Yarın sabah bağa
kahvaltı yapmaya 
gideceğimiz için çok 
heyecanlıyım.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli değildir?

A) Bağ B) Ak C) El D) Dolu
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9. 

Doğada bulunan canlı ve cansız 
varlıkların çıkardığı seslerin 
kelimelerle ifade edilmiş şekli-
ne yansıma sözcük denir.

Buna göre aşağıdaki mânilerin hangisinde yansıma sözcüğe yer verilmiştir?

Ağlarım çağlar gibi
Derdim var dağlar gibi
Ciğerden yaralıyım
Gülerim sağlar gibi. 

A) Göreyim göreyim mi
Yar yüzün göreyim mi
Şimşekler çakar olmuş
Yüze gün süreyim mi

B)

Tıkır tıkır fareler
Tavanda gezindiler
Daha yazacaktım ama
Kalemimi yediler

C) Zeytin yağın şişesi
Ak gülün menekşesi
Oturmuş mani söyler
Ciğerimin köşesi

D)

10. (I) MÖ 3500’lü yıllarda Sümerler topluluklar hâlinde bir araya gelip şehirler kurdular. 
(II) Kendi aralarında anlaşabilmek, depoladıkları ekinleri kaydetmek, mevsimleri takip 
etmek, gözlemlerini not etmek için şekiller geliştirdiler. (III) Bunları “dub” dedikleri kilden 
tabletlere bir bir yazdılar. (IV) Antik Mısırlılar ise benzer ihtiyaçlarından dolayı “hiyerog-
lif” adını verdikleri şekillerle papirüslerin üzerine yazılar yazdılar böylece bu iki uygarlık 
tarafından yazı icat edildi.

Verilen paragrafın hangi cümlesinde ikilemeye yer verilmiştir?

A) I B) II C) III D) IV
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1. “Göz” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin 
hangisinde deyim içerisinde kulla-
nılmamıştır?

A) Küçük dal parçası kardeşimin gözü-
ne battı.

B) İyi bir insanmış gibi davranıp göz bo-
yamaya çalışıyor.

C) Araştırma yaparken bu bilgiyi göz-
den kaçırmışsın.

D) Yaptığı iyiliklerle mahallelinin gözü-
ne girdi.

2. Anlamca birbirinin tersini karşılayan 
sözcüklere zıt anlamlı sözcükler denir.

Bu açıklamaya göre,
 I. Az çok demeden elinden geleni 

yaptı.
 II. Akşam gelen habere göre durum fe-

naymış.
 III. İnsanları dış görünüşlerine göre gü-

zel çirkin diyerek sınıflayamazsınız.
 IV. Arkadaşlarımla çok eğlenceli vakit 

geçiriyoruz.

numaralanmış cümlelerin hangisin-
de zıt anlamlı sözcükler bir arada 
kullanılmıştır?

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

3. I. Okul arkadaşlarıyla arasındaki bağı
koparmıştı artık.

 II. Resimler tuvallerin üzerinde merak-
lılarını bekliyor.

 III. Ellerini yıkamadan sofraya oturma-
malıydın.

Bu cümlelerdeki altı çizili sözcükle-
rin anlam özellikleri aşağıdakilerden 
hangisinde doğru verilmiştir?

I II III
A) Gerçek Mecaz Gerçek
B) Mecaz Terim Terim
C) Gerçek Gerçek Mecaz
D) Mecaz Terim Gerçek
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4. (I) Bitkiler de hareket eder. (II) Ancak 
bitkilerin hareketleri, yürümek ya da 
koşmak gibi bir ortamda yer değiştirme-
yi sağlayan hareketler değildir. (III) Bit-
kiler; su, yer çekimi, dokunma gibi ken-
dilerini etkileyen çeşitli durumlara tepki 
olarak hareket edebilir. (IV) Bitkilerin en 
bilinen hareketi, aydınlığa yönelmeleri 
ve büyümeleridir.

Numaralanmış cümlelerin hangisin-
de diğerlerinden daha fazla sayıda 
terim anlamlı sözcük kullanılmıştır?

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

5. 

Ne arzum ne dileğim

Yaralanmış bir elim,

Ben gurbette değilim

Gurbet benim içimde.

Yukarıdaki şiirle ilgili,

 I. Eş anlamlı sözcükler bir arada kulla-
nılmıştır.

 II. Zıt anlamlı sözcüklere yer verilmiş-
tir.

 III. Eş sesli sözcükler kullanılmıştır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II

C) I ve III D) II ve III
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6. C A N L A N D I R M A
U A L S Ü S B I E Ü C
L B A S N N B A U A R
S E C A A S M I S A A
A L U M E L M E I L G
A G S A S A V U N M A
C E B M D M A I M E G

Aşağıda dilimize henüz yerleşmemiş 
yabancı sözcüklerden hangisinin 
Türkçe karşılığı yukarıdaki bulmaca 
yoktur?

A) Defans B) Animasyon

C) Doküman D) Dizayn

7. Son günlerde kişisel bilgisayarlara ya-
pılan saldırılar arttı. Sahte internet site-
leri ya da merak uyandıran bağlantılar 
genellikle hackerların kullandığı yön-
temlerden bazıları. Gerçek hayatta ve 
dijital dünyada kişisel verilerimiz önemli 
ve değerlidir. Bu verileri korumak için 
güvenlik duvarlarımızı full konuma ge-
tirmeli ve güvenmediğimiz sitelere gir-
memeliyiz. 

Aşağıdakilerden hangisi verilen par-
çada kullanılan yabancı sözcükler-
den herhangi birinin Türkçe karşılığı 
değildir?

A) Sayısal

B) Genel ağ

C) Yazılım

D) Bilgisayar korsanı
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8. IV

1

4

2

3

III

I

II

 I. Üzerine düşen vazifeyi layıkıyla ye-
rine getirdi.

 II. Bu sınavdan güzel bir netice almayı 
planlıyorum.

 III. Binanın emniyetini sağlamadan 
başlanmamalı.

 IV. Sorulan tüm sorulara doğru yanıt
verdi.

Numaralanmış cümlelerde altı çizili 
kelimelerin eş anlamlıları bulmacada 
verilen uygun bölümlere yazıldığın-
da oluşan şifre aşağıdakilerden han-
gisidir?

A) ESİR B) EKİP C) ÇİLE D) ESİN

9. 
Sen denizi düşününce uğuldayan sokaklar

Açık renk bir elbiseye yakışan alnın

Yukarıdaki dizelerde yer alan “açık”
sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki-
lerin hangisinde kullanılmıştır?

A) Kıyafetlerini ince seçmiş fakat bu-
gün hava kapalı.

B) Koyu bir gözlük ile karanlıkta etrafını 
görmeye çalışıyordu.

C) Toplantının geri kalanı basına kapalı 
olarak gerçekleşti.

D) Bu eski binanın kapısı uzun zaman-
dır kilitli.

10. 

Bahçelerde biter nergis

Ben ağlarım gece gündüz

Seher vakti doğan yıldız

Yiten yavru bulunur mu?

Bu şiirde geçen altı çizili sözcükler-
den hangisi eş seslidir?

A) nergis B) ben
C) gündüz D) yıldız
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11. 
Göz

Saat
Özlem

Eş anlam

Yol
Zor
Gün

Zıt anlam

Yıl
Sene

Kırmızı

Sesteş

Yukarıda yapılan gruplandırmalardan 
altlarında belirtilen anlam özelliğine sa-
hip olan sözcük seçilecektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 
doğru olur?

A)

B)

C)

Gün

Zor

Yol

Zor

Sene

Yıl

Kırmızı

Yıl

Göz

Özlem

Özlem

Göz

D)

12. Aşağıda “bozulmak” sözcüğünün bazı 
anlamları verilmiştir:

● Yiyeceğin kokması, yenilemeyecek 
duruma gelmesi

● Bir şeye kızmak, içerlemek

● Taşıtların arızalanması

Buna göre aşağıdaki cümlelerin han-
gisine “bozulmak” sözcüğü, verilen 
anlamlarının dışında kullanılmıştır?

A) Komutanlar, bozulan orduyu toparla-
maya çalışıyordu.

B) Benim hakkımda söylediklerini du-
yunca sana bozuldum.

C) Okula gitmek için bindiğimiz servis 
yolda bozuldu.

D) Sıcakta kalan yoğurt ve pilav bozul-
muş.
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13. Aşağıdaki sözcükler hem gerçek hem de mecaz anlama gelecek şekilde cümle içinde 
kullanılmıştır.

Doktorun verdiği acı 
ilacı alıp içti.

Aldığı acı haber sonrasında 
yıkıldı.

Acı

Başöğretmenine derin bir 
saygı duyuyordu.

Önünde derin bir obruk 
oluşuvermişti.

Derin

Çikolatanın parlak kağıdını 
eliyle düzeltti.

Bu sınıftaki öğrencilerin 
parlak bir geleceği olacak.

Parlak

Toplum bazı kirli düşüncelerden 
arınmalıdır.

Çantasına koyduğu kirli perdeyi 
eve götürecekti.

Kirli

Buna göre sözcüklerin gerçek anlamda kullanıldığı cümlelerin sembolleri hangi 
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) B)

C) D)



ÜNİTE 
2

CÜMLEDE
ANLAM

KAZANIMLAR

T.5.3.6. Deyim ve atasözlerinin metne katkısını belirler.

T.5.3.26. Metni oluşturan unsurlar arasındaki geçiş ve bağlantı ifadelerinin anlama 
olan katkısını değerlendirir.

T.5.3.31. Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.
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1. 

zengin
I

hiç kimse
II

satın
III

geçmişini
IV

kadar
V

değildir
VI

alacak
VII

Karışık olarak verilen kelimelerden 
anlamlı bir cümle oluşturulduğunda 
doğru sıralama aşağıdakilerden han-
gisi olur?

A) II - I - V - IV - III - VII - VI

B) I - IV - III - VII - V - VI - II

C) II - IV - III - VII - V - I - VI

D) II - I - III - VII - V - IV - VI

2. 

Hayal gücü bilgiden daha 
önemlidir çünkü bilgi sı-
nırlıdır, hayal gücü ise 
tüm dünyayı kapsar.

Albert Einstein

Verilen cümleden çıkarılabilecek 
yargı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hayal kuranların diğerlerine göre bil-
diklerinin daha fazla olduğu düşünü-
lür.

B) İnsanın tüm bildikleri, hayal edebile-
ceklerinin yanında çok küçük kalır.

C) Bilgiyi bir kenara bırakıp işlerimizi 
hayal gücümüzle çözmek çok daha 
faydalıdır.

D) Ne kadar çok bilgimiz olursa hayal 
gücümüz o kadar renkli ve zengin 
olur.

Cümlede Anlam

1
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3. I. Çocukların, nasihatten çok, iyi örne-
ğe ihtiyaçları vardır.

 II. Çocuklar göremeyeceğimiz bir za-
mana gönderdiğimiz, canlı mesaj-
lardır.

 III. Çocuklarımıza hayat boyu yol gös-
terecek kaynak, onlara hiçbir şeyin 
bozamayacağı güzel adetler kazan-
dırmaktır. 

 IV. Çocuklar eleştirilmekten, azarlan-
maktan değil, kendilerine güzel ör-
nek olunmasından etkilenir.

Yukarıda numaralanmış cümlelerin 
hangileri anlamca aynı doğrultuda-
dır?

A) I ve II B) I ve IV

C) II ve III D) III ve IV

4. 
Cümlede söylenmek istenen düşün-
ceden farklı olarak cümlenin genel 
anlamından çıkarılabilecek düşün-
celere örtülü anlam denir.

Dünya’nın en üst kat-
manı canlıların yaşa-
dığı yer kabuğudur.

Dış çekirdeğin diğer 
katmanlardan farklı 
olarak sıvı olduğu dü-
şünülür.

İç çekirdek sıcaklık ve 
basınçtan dolayı kris-
tal hâldedir.

Yer kabuğunun altında 
ise dünyanın en kalın 
katmanı olan manto 
tabakası bulunur.

III

IV

II

I

Yukarıda numaralanmış cümlelerin 
hangisinde örtülü anlam yoktur?

A) I B) II C) III D) IV
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5. 
Ailemizdeki çoğunluğun kararına uya-
rak her yıl tatil için tercih ettiğimiz 
Karadeniz’deki Ayder Yaylası bizi yine 
yağmurla karşıladı.

Verilen cümleden hareketle,

 I. Karadeniz’e her yıl sadece tatil için 
gitmektedirler.

 II. Aileden bazıları tatil için Karadeniz’i 
tercih etmemiştir.

 III. Daha önce de Ayder Yaylası’na git-
mişlerdir.

ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir?

A) Yalnız I B) I - II

C) I - III D) II - III

6. Yağmur damlaları farklı yüzeylere düş-
tüğünde birbirinden farklı sesler çıkarır. 
---- yaprakların, toprağın, kaldırımın ya 
da şemsiyenin üzerine düşen yağmur 
damlalarının sesleri farklıdır. Dışarı çık-
tığında ---- çevrende neler olduğunu 
keşfet. ---- yağmur damlalarının farklı 
yerlere düştüğünde nasıl sesler çıkar-
dığını dinle. 

Yukarıdaki metinde boş bırakılan 
yerlere aşağıdakilerden hangisi ge-
tirilemez?

A) Örneğin B) Sonra

C) Çünkü D) İlk önce

7. 

Duygu ve düşüncelerimizi ifade 
ederken kimi zaman farklı dü-
şünmeye yönlendiren ifadeler, 
kimi zaman destekleyici ve açık-
layıcı ifadeler, kimi zaman da 
özetleyen ve sonuç bildiren ifa-
deler kullanırız. Kullandığımız bu 
ifadelere “geçiş ve bağlantı un-
surları” denir.

Aşağıdakilerin hangisinde düşünce-
nin yönünü değiştiren geçiş ve bağ-
lantı ifadesi kullanılmıştır?

A) Yıl boyunca hemen her gün yağmur 
yağan ormanlara bu nedenle yağ-
mur ormanı denir.

B) Tropikal yağmur ormanlarının en 
sıcak ve en soğuk ayları arasında-
ki fark çok düşüktür örneğin geçen 
yıllardaki fark 2,5°C’dir.

C) Yağmur ormanları denince akla ge-
nellikle “tropikal yağmur ormanları” 
gelir ancak başka bölgelerde de “ılı-
man yağmur ormanları” bulunur.

D) Dünya üzerindeki canlı türlerinin 
%70’i yağmur ormanlarında yaşa-
makta mesela cam kurbağalarına 
sadece o bölgelerde rastlanmakta-
dır.


