
Kunduzlar Alaska’da yeni yaşam alanları oluşturuyor. 
Kuzey Amerika kunduzları adıyla da bilinen Yeni 
Dünya kunduzları, Alaska tundrasında canlılar için 
yeni yaşam alanları oluşturuyor. Barajlar inşa ederek 
küçük akarsuların derinleşip genişlemesine, göletler 
oluşmasına neden oluyorlar. Bu yeni oluşumlar uydu 
görüntülerinde bile fark edilebiliyor. Alaska’da 
kunduzların yaşadığı bölgelerde biyolojik çeşitliliğin 
arttığı gözlemlenmiş. Su, barajların arkasında 
birikerek derinleşmiş. Bunun sonucunda soğuk 
havalarda yüzeydeki buzun altında suyun donmadığı 
yerler kalmaya başlamış. Bu da balıklar ve iki 
yaşamlılar için sürekliliği olan yaşam alanları sağlamış. 
(1,2 ve 3. Soruları metne göre cevaplayınız.) 

1. Metinden aşağıdaki bilgilerden hangisine 

ulaşamayız? 

A) Kunduzların canlı çeşitliliğini arttırdığına 

B) Kunduzların yuva yapmak için baraj yaptığına 

C) Barajların canlı yaşamına etki ettiğine 

D) Barajların teknolojik olarak gözlemlenebildiğine. 

 

2. Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Kunduzların nasıl baraj yaptığı. 

B) Kunduzların baraj içine yuva yapmaları. 

C) Kunduz barajlarının doğal yaşama etkileri. 

D) Kunduzlar için yeni yaşam alanları oluşturulması. 

 

3. Metne en uygun başlık aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Kunduzların Korunması       B) Kunduzlar Adası 

C) Kunduzların Doğaya Etkisi   D) Kunduzların Yuvası 

 

İletişim ilk insandan beri var olan bir kavram. Henüz 

yazı icat edilmemişken bile insanlar mağara 

duvarlarına resimler yaparak kendilerini ifade 

etmişler. İletişimde en önemli husus ise hep dinlemek 

olmuştur. İyi bir dinleyici aynı zamanda iyi bir 

iletişimci demektir. Her iki tarafta birbirini dinlerse 

iletişim adına sorunların yüzde atmışı çözülmüş olur. 

4. Metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) İletişimde en önemli özellik iyi dinleyici olmaktır. 

B) İnsanlar resim yaparak kendini ifade edebilir. 

C) İlk iletişim mağara duvarlarında başlamıştır. 

D) İletişim çok eski zamanlardan bu yana vardır. 

 

Kara göründüğünde kürek çekmeyi bırakırsınız. Demir 

atmak için hazırlıklara başlarsınız. Kıyılar sığ 

olduğundan gemi karaya oturabilir, dikkat edin. 

5. Metindeki cümlelerde sırasıyla hangi anlam 

ilişkileri vardır? 

A) Sebep Sonuç – Amaç Sonuç – Koşul Sonuç 

B) Amaç Sonuç – Sebep Sonuç – Koşul Sonuç 

C) Koşul Sonuç – Amaç Sonuç – Sebep Sonuç 

D) Sebep Sonuç – Koşul Sonuç – Amaç Sonuç 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel 

anlatımlıdır? 

A) Mavi Göl, rengi ve güzel doğasıyla ilgi çekiyor. 

B) Giresun'da unutamayacağınız bir yer Mavi Göl. 

C) Hafta sonları Mavi Göl ziyaretçi akınına uğruyor. 

D) Hayranlık uyandıran gölün özelliği mavi olmasıdır. 

 

7. “Okulda sivri şapkalı bir tamirci çalışıyordu.” 

cümlesinde hangi sözcükler ek alarak yeni bir anlam 

kazanmıştır? 

A) tamirci - sivri               B) şapkalı - tamirci 

C) sivri - şapkalı     D) sivri – çalışıyordu 

 

Ülkenin birinde akıllı, çalışkan bir kral varmış. Bu kral 

ileri görüşlü, yenilikler yapmayı seven biriymiş. 

Bugün, dünden farklı, iyi bir şey yapabilir miyim, diye 

düşünürmüş. Yardımcılarına danışırmış, bazen de 

sokağa çıkar halka sorarmış. Beğendiği bir fikir 

olduğunda hemen uygulamaya koyarmış. 

8. Metinde hikâye unsurlarından hangisine yer 

verilmemiştir? 

A) Olay              B) Yer        

C) Zaman            D) Kahramanlar 

 

1. yerinde ve zamanında  

2. akıllı olmak değil 

3. kullanmaktır 

4. aklı 

5. önemli olan 

9. Yukarıdaki sözcükler hangi sırayla dizilirse kurallı 

ve anlamlı bir cümle kurulur? 

A) 1-4-5-3-2      B) 2-3-4-1-5     C) 5-2-4-1-3      D) 3-2-1-5-4 
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10. Cümlelerin hangisinde “kurumak” sözü “solmak, 

canlılığını yitirmek” anlamında kullanılmıştır? 

A) Kurumuş gülleri budamaya çalışıyordu bahçıvan. 

B) Dallara astığımız kolsuz giyecekler kurumuş. 

C) Hastalıktan kurudu, üflesen yere düşecek. 

D) Bu dükkânın müşterisi kurudu, kimse gelmiyor. 

 

Sizinle …………………………… halledemeyeceğimiz hiçbir 

zorluk kalmaz. 

11. Cümledeki boş alana getirilebilecek deyim 

hangisidir? 

A) baş eğmek                     B) baş başa vermek 

C) başını alıp gitmek         D) başını belaya sokmak 

 

12. Aşağıdaki kelimelerden hangisi ekine köküne 

yanlış ayrılmıştır? 

 

A) bal - ta - lı              B) söz - lük - de 

C) kan- a - dı              D) say - gı – lı 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 

sözcükler birlikte kullanılmıştır? 

A) Ders çalışmakla ilgili kurallarımız var. 

B) Sabah erkenden yürüyüşe çıkmışlardı. 

C) Gel veya gelme bu saatten sonra fark etmiyor. 

D) Sığ sahillerden derin okyanuslara açılıyoruz. 

 

14. “Av(   ) Yeşim Hanım(   ) davamıza bakmayı kabul 

etti mi(    )” 

Cümlede (   ) ile gösterilen yerlere hangi noktalama 

işaretleri getirilmelidir? 

A) ( . ) ( , ) ( . )                    B) ( . ) ( , ) ( ! ) 

C) ( , ) ( , ) ( ? )                   D) ( . ) ( , ) ( ? ) 

 

       Şen günler bir kırlangıç 

       Gibi vuruyor kanat. 

       Kederli günler sanki 

       Kurulmamış bir saat. 

15. Yukarıdaki dörtlükte şair hangi söz sanatını 

kullanmıştır? 

A) kişileştirme           B) benzetme  

C) konuşturma          D) abartma 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamlı 

herhangi bir sözcük yoktur? 

A) Teyzemin hastalığı tüm aileyi sarsmıştı. 

B) Ben bu takımda hiçbir ışık göremiyorum. 

C) Gelecek ay tüm borçlarımızı temizleriz. 

D) Yıkanınca kazağın rengi epey açmış. 

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde büyük harflerin 

yazımında yanlışlık yapılmıştır? 

A) Tuz gölü İç Anadolu Bölgesi’ndedir. 

B) Zeynep teyzem gelirken hediye getirmiş. 

C) Aradığı adres Kurtuluş Mahallesi’ndeymiş. 

D) Papağanımız Korsan, dün hastalandı. 

 

18. Hangi cümlede üçüncü kişi ağzından anlatım 

yapılmıştır? 

A) Mağaranın içinden ilk çıkandım. 

B) Dedem yanıma gelip yapılacakları anlattı. 

C) El fenerini tutunca duvardaki resimler göründü. 

D) Pazar yerine varana kadar ellerimi hiç bırakmadı. 

 

Dilimiz, en etkili bir anlaşma aracıdır. Güzel dilimiz 

Türkçe, bizleri bir toplum hâlinde tutan değerlerin 

başında gelir. Tarihimizi, atalarımızın yaşayışlarını, 

onların duygu ve düşüncelerini, yine dilimiz 

aracılığıyla öğreniriz. Bu değerleri, dilimizle gelecek 

kuşaklara aktarırız. Toplumumuzun gelişmesinde, 

dilin elbette önemli bir yeri vardır. 

19. Bu parçada, dille ilgili olarak aşağıdakilerin 

hangisine değinilmemiştir? 

A) Dilin etkili bir anlaşma aracı olduğuna 

B) Toplum olmamızı sağlayan bir unsur olduğuna 

C) Dilimizde pek çok yabancı kelime bulunduğuna  

D) Dilin, toplumun gelişmesine katkıda bulunduğuna 

 

“Günlük ödevlerini erkenden yapıyor ………………… 

ödev konularıyla ilgili test de çözüyor.” 

20. Cümledeki boş alana geçiş ve bağlantı 

ifadelerinden hangisinin getirilmesi uygun olur? 

A) fakat                       B) halbuki 

C) ne var ki                 D) hatta 


