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KAZANIMLAR
Metn n bağlamından hareketle kel me ve kel me gruplarının anlamını çıkarır.
Okuduğu met nde geçen atasözü ve dey mler n cümle ç ndek anlamını
ayırt eder.
Cümlen n temel ve yardımcı ögeler n n özell kler n kavrar.
Cümlede vurgulanmak stenen fadey bel rler.
Metne l şk n karşılaştırmalar yapar. Metn n türüyle lg l özell kler kavrar.
Metn n çer ğ yle lg l çıkarımlar yapar. Metn n bağlamından hareketle
çıkarımlar yapar.
Yazım kurallarını kavrayarak uygular. Sözcükler n yazımını, yazım ve
noktalama kurallarına uygunluk yönünden değerlend r r.
Metn n türüyle lg l özell kler kavrar.
Met nde yararlanılan düşüncey gel şt rme yollarının şlevler n açıklar.
Okuduklarındak öznel ve nesnel yargıları ayırt eder. Met nde yer alan söz
sanatlarını tesp t eder.
Metn n ana ﬁkr n / ana duygusunu bel rler.
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1) Aşağıdak cümlelerde “taş” sözcüğünün yer aldığı
dey mlerden hang s “en çok” anlamı taşımaktadır?

4) “Eylem cümleler nde vurgu yüklemden hemen
öncek ögeded r.” Buna göre aşağıdak cümleler n
hang s nde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?

A) Bu ş m ze taş koymamalıydın.
B) Bu acıya taş çatlasa k gün dayanır.
C) Her konuşmanda bana taş atmayı bırak.
D) Bu köyün nsanları taşı sıksa suyunu çıkarır.

A) Ocağın üzer ndek kand l n loş aydınlığına
baktı der nden.
B) Bahçede toplanan çocuklar saatlerd r öğretmenler n
bekl yorlardı.
C) Masmav den zler n kıyısındak çocuklar gün boyu
h ç durmadan kumda oynadılar.
D) Kaymakam Bey, gün doğmadan kend aracıyla
g derd şyer ne.

3) Aşağıdak cümlelerden hang s yalnızca nesne
ve yüklemden oluşmuştur?
A) Çocuğun uykusuzluktan kapanan gözler n öptü.
B) Ece'n n gözyaşlarını görünce dayanamadı.
C) B r türlü gelmeyen kış nsanlarda ted rg nl ğe sebep
oldu.
D) Çalışırken hang yöntem kullanacağımıza s z
karar ver n.

A) Mend l satan çocukları durakta bu sabah ben gördüm.
B) Bu sabah durakta mend l satan çocukları gördüm.
C) Mend l satan çocukları bu sabah durakta gördüm.
D) Durakta mend l satan çocukları bu sabah gördüm.
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2) Aşağıdak cümlelerden hang s n n ögeler
“ özne-zarf tamlayıcısı - zarf tamlayıcısı - yüklem - yer
tamlayıcısı ” şekl nde sıralanmıştır?
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5) Aşağıdak cümleler n hang s nde soru, nesney
buldurmaya yönel kt r?
A) Akşam yemeğ ç n ne p ş receks n?
B) Yaz tat l nde k m gelecek b ze?
C) Bu ay k teft ş nasıl geçt ?
D) Bu konuda b lg almak ç n k m nle konuştun?

6) Aşağıdak cümleler n hang s nde vurgu farklı
ögeded r?
A) Okul müdürü yarın akşam vel ler le toplantı
yapacak.
B) Tam evden çıkarken elektr kler kes ld .
C) Dün zled ğ ﬁlm arkadaşına anlattı.
D) Yarın akşam ev mde davet vermek st yorum.
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Asıl adı 'Mahmut Cah t' olan Cah t Küleb , 10 Ocak
1917 günü Tokat'ın Z le lçes nde dünyaya geld .
Öğren m ne Tokat'ın N ksar lçes nde b r lkokulda
başladı ve S vas'ta devam ett . İlk ş rler S vas'tak
okulunun 'Toplantı' s ml derg s nde yayımlandı.
Yükseköğren m n İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu
Türk D l ve Edeb yatı Bölümü'nde tamamladı. Mezun
olduktan sonra Antalya L ses , Ankara Gaz L ses ve
Ankara Devlet Konservatuvarında edeb yat
öğretmenl ğ yaptı.
7) Yukarıdak paragrafa göre aşağıdak b lg lerden
hang s yanlıştır?
A) B rçok okulda öğretmenl k yapmıştır.
B) Eğ t m hayatı boyunca farklı llerde öğren m
görmüştür.
C) Çeş tl derg lerde yayınlanmış b rçok ş r vardır.
D) Bu paragraf b yograﬁ türünde b r met nden
alınmıştır.

8) Aşağıdak sözcükler n hang s nde b rleş k ﬁ l
oluşturan sözcükler yanlış yazılmıştır?
A) Kaybetmek
B) Keşfetmek
C) H ssetmek
D) Terketmek

9) Nokta (.) le lg l aşağıda ver len b lg lerden
hang s yanlıştır?
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A) Kend s nden sonra açıklama yapılacak cümleler n
sonuna konur.
B) Sayılardan sonra sıra b ld rmek ç n kullanılır.
C) Saat dak ka b ld ren sayıları b rb r nden ayırmak
ç n arasına konur.
D) Bazı kısaltmaların sonuna konur.

Ölçme ve Değerlend rme B r m

Tokat İl M ll Eğ t m Müdürlüğü tarafından hazırlanan
ve yürütülmekte olan “Okullu, Okulsuz Okuyoruz”
projes kapsamında hayat boyu öğrenmeye katılım
oranını arttırmak amaçlanıyor. İl genel nde temel
eğ t m ve orta öğret m kapsamındak öğrenc ler le
halkın okuma alışkanlığı kazanmasına katkı sağlamak,
bu alışkanlığın b r toplum kültürü olarak
ben msenmes n sağlamasının hedeﬂend ğ proje
kapsamında Gençl k Merkez 'nde 15 yaşlarındak
öğrenc ler b r araya gelerek k tap okudu. Öğrenc ler
okuduklarını yorumlayıp b rb rler le değerlend rme
fırsatı buldu.
10) Yukarıdak paragraf hang tür b r met nden
alınmış olab l r?
A) Gez yazısı
B) Köşe yazısı
C) Günlük(günce)
D) B yograﬁ

Z yarete açılan 8 salonu 680 m. uzunluğunda ve 95 m.
yüksekl ğ nde olan Ballıca Mağarası, dünyanın en
büyük ve en görkeml mağaralarından b r . Bu doğa
har kası, henüz z yarete açılmayan ve keşfed lmem ş
bölümler le g zem n korumayı sürdürüyor. Ballıca
Mağarası'ndak oluşumları zlemek, doğal b r müzey
gezmek g b . Yaşı yaklaşık 3.4 m lyon yıl olarak tesp t
ed len Ballıca Mağarası, ş md ye kadar tesp t ed len
tüm mağara oluşumlarına sah p olmanın yanı sıra,
özgün “Soğan Sarkıtları” le de uluslararası önem
taşıyor. Mağaranın z yarete açılan bölümler nde
dolaşmak, her adımda hayrete düşüren, heyecan veren
g zeml b r yolculuğa çıkmak g b .
11) Yukarıdak paragrafa göre aşağıdak b lg lerden
hang s ne ulaşılamaz?
A) Öyküley c anlatım tekn ğ yle yazılmıştır.
B) Sayısal ver lerden yararlanılmıştır.
C) Öznel yargılara yer ver lm şt r.
D) Benzetmelere yer ver lm şt r.

Sayfa 4
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A) Yazar olmak ç n sürekl yazmak gerek r.
B) Yazar eserler nde d kkat çek c b r d l kullanmalıdır.
C) Yazar olmak öyle göründüğü g b zor değ ld r.
D) Özgün b r anlatımı olanlar gerçek yazar adını alır.
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Yazmak, öyle zor b r eylem sayılmamalı. El ne kalem
alan herkes b r şeyler yazıyor. Ancak yazarlık
damgasını alab lmek o kadar bas t değ l. Yazar ded ğ n,
kend yolunda lerlemel . Göz önünde olan b r konuyu
fade ederken b le k msede olmayan cümleler kurmalı.
Yazdıklarını okuyanlar yepyen b r şey duymuş g b
şaşırıp kalmalı.
12) Bu parçada asıl anlatılmak stenen
aşağıdak lerden hang s d r?
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CEVAP ANAHTARI
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