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ETKİNLİK 1: Aşağıda verilen bilgilerden yola çıkarak uygulamayı doldurunuz.

SAYI SIFAT HARF İSİM SEMBOL EKSİK 
ATASÖZÜ

RENK ATASÖZÜNÜN 
AÇIKLAMASI

1 Acemi A kasap tuz kâr 
etmez.

Kişinin alınyazısında 
bir zarara uğramak 
varsa hiçbir güç bunun 
önüne geçemez.

2 Kocamış B karga kapı 
önünde yük 
indirir.

Sakin, ağırbaşlı 
insanların öfkesi çok 
büyük olur.

3 Lezzetsiz C kan faka 
düşmez.

Başına dert arayan 
kimse sürekli tehlikeli 
işlerle uğraşır.

4 Boş D huylu karın 
doyurmaz.

Beceriksiz kişiye 
yaptırılan iş yarım 
kalır.

5 Bildik E koyun ev sahibini 
bastırır.

Kurnaz ve açıkgöz kişi 
hata yapsa bile kendini 
suçsuz göstermeyi 
başarır.

6 Yavuz F hırsız kemik 
satar.

Her şeyini kaybetmiş 
birinin korkacağı bir 
şey yoktur.

7 Ölmüş G katır kurttan 
korkmaz.

Gereksiz sözlerle 
hiçbir işin üstesinden 
gelinmez.

8 Akacak H lakırdı atın çiftesi 
yavuz olur.

Hile yapmayı alışkanlık 
haline getirenlerden 
dürüstlük beklemek 
yanlıştır.

9 Eceli gelen I tilki damarda 
durmaz.

Bir işte alınması 
gereken önlemler, işin 
sonunda akıl edilirse o 
işten hayır gelmez.

10 Yumuşak İ çorbaya kırık dala 
konarmış.

Olgunlaşmış kimseler 
kolay kolay hata 
yapmaz.
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UYGULAMA

ETKİNLİK 1’de sıfat tamlamasıyla başlayan atasözleri karışık bir şekilde verilmiştir. 
Verilen atasözlerini doğru bir şekilde eşleştirerek aşağıdaki tabloya eşleştiriniz. Bulduğunuz 
atasözünü en az üç cümlelik bir paragraf içinde kullanınız.

DOĞRU 
EŞLEŞTİRME

ATASÖZÜ ATASÖZÜNÜN 
AÇIKLAMASI

ATASÖZÜNÜN PARAGRAF 
İÇİNDE KULLANIMI

1 G Acemi katır, 
kapı önüne yük 
indirir.

Beceriksiz kişiye 
yaptırılan iş yarım kalır.
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1 İki arkadaş, yazışmalarının kimse tarafından anlaşılmaması için kendilerince bir yöntem 
geliştirmişlerdir.
Yöntem şu şekildedir: Söylenmek istenen kelimelerdeki harfler yerine, alfabede bu 
harften önce gelen harfler kullanılmaktadır.  Örneğin “VATAN” kelimesi yerine “ÜZŞZM” 
yazılmaktadır.

Yukarıdaki bilgilerden hareketle “OKUMAK” kelimesinin karşılığı hangi seçenekte doğru 
olarak verilmiştir?

A) NJTÇTL B) NJTLTS

C) NJTVNP D) NJTLZJ

ETKİNLİK 2

İnsanlar, ilk çağlardan itibaren gök bilimine merak salmışlardır. İlk tartışmalar Dünya’nın sabit 
olup Güneş’in Dünya’nın etrafında döndüğü yönündedir. 17. yüzyılda Galileo Galilei (Galileyo 
Galileyi), Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve Güneş’in etrafında dolandığını söylemiş ancak o 
dönemin şartları gereği bu fikrinden vazgeçmek zorunda kalmıştır. Günümüzde ise uzaya 
fırlatılan uydular ile Dünya ve Güneş hakkında her geçen gün daha çok bilgiye sahip oluyoruz.

Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplayınız.

A) Dünya’nın yuvarlak olduğunu ve güneşin etrafında döndüğünü söyleyen kimdir?

…………………………………………………………….

B) Yukarıda anlatılanlar kaçıncı yüzyılda gerçekleşmiştir?

………………………………………………………………………………………………..

C) Siz, Galilei (Galileyi)’nin yerinde olsaydınız; fikirlerinizden vazgeçer miydiniz yoksa 
fikirlerinizi savunur muydunuz? (Nedenleriyle birlikte açıklayınız.)

Ben olsaydım ……………………………….…………………………………………………… ……………………………
….…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
……………………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………….…………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………….…………………………………………………
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2 Çevremizde istediğimiz gibi davranışlar sergilemeyen insanlar bulunabilir. Bu insanları iyi insan 
ya da kötü insan olarak nitelendirmek yanlış bir tutumdur. Zira birey hatalarıyla güzeldir. Bize 
düşen sorumluluk insanları olduğu gibi kabul etmektir. Atalarımız boşuna “Kul kusursuz olmaz.” 
dememiştir.

İnsan topluluklarını oluşturan ve bu topluluk içindeki tek canlıya verilen ad.

Bir kimsenin üstüne aldığı, yapmak zorunda olduğu durum.

Tavır, davranış.

Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan ortam.

Bu sebeple, çünkü.

3

 4 5

 1

 2

1 2 3 4 5

ANAHTAR SÖZCÜK

Yukarıda , , ,  ve  sembolleriyle anlamları verilen 
kelimeleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.

Numaralandırılmış harflerden oluşturulmuş “anahtar sözcük” aşağıdakilerden 
hangisidir?

A) MUTLU B) SABIR C) SEBAT D) KİBAR
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4 Anı, edebiyatta kişisel yaşantının bütününü veya belli bölümlerini kapsayan, bu dönemlerdeki 
gözlemleri dile getirmek amacıyla yazılmış metinlerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi anıya örnek olabilir?

A) Ankara Kalesi, telsiz direkleri ve bir tünel. Yarım dakika karanlık. Ankara geride kaldı. 
Bu yol, bütün bozkırı geçer, Karadeniz'e dek ulaşır. İsmet Paşa yıllardır fikir döktü, ray 
döşedi. Şimdi ben, bu ray üstünden fikir taşıyan kültür savaşının zırhlı trenine yetişmek 
için kilometrelerin sekişini sayıyorum. Tren yolunda. Gezici eğitim sergisi Kırıkkale 
İstasyonunda. Tren yolunda dediğim zaman dudaklarımızda yabansı bir kıvrıntı seziyor 
gibiyim. Sezmeye de gerek yok gerçekten: "Tren yolunda da laf mı a canım." diyebilirsiniz. 
(Sadri Ertem)

B) Bu, Roma’ya üçüncü gelişimdir. Ama Roma, orada doğup orada büyüyenler için bile bitmez. 
Her heykel her tablo her anıt size her görünüşünde güzelliğin yeni bir sırrını açacaktır. 
Roma’da heykel vatandaş olmuştur. 0, müzede değil, bizim gibi sokaklarda dolaşıyor, 
meydanlarda geziniyor, parklarda dinleniyor! (Yusuf Ziya)

C) Atatürk’ün bizi şaşırtan özelliklerinden biri de vücutça ve kafaca yorulmaksızın, dikkati hiç 
gevşemeksizin çalışma yeteneğiydi. Ertesi gün manevrada beraber çalışacağı arkadaşları 
ile gece yarısına kadar kaldıktan ve onları uyumaya gönderip kendisi vereceği vazifeleri 
hazırlamak üzere sabahladıktan sonra, şöyle bir yüzünü yıkayıp tıraş olarak yine herkesten 
erken kıtaların başına gittiğini dostlarından duymuştuk. Ben 43 yaş ile 58 yaş arasında 
yakınında bulunmuştum. Memleket dolaşmalarında maddi zahmetlere hepimizden fazla 
dayandığını görürdük. (Falih Rıfkı)

D) Akşamın beş buçuğunda daha Niğde İstasyonunda kahve içiyordum. Sokak fenerleri 
yanarken Kayseri'de olacağım. Bisikletin ilk icadı zamanlarında ona verilen Şeytan Arabası 
ismini bu otoraya saklamak lazımmış! Otoray görünüşte yirmi otuz kişilik büyücek bir 
otobüs. Fakat ikisi arasında âdeta nalınlı adam ile patenli adam farkı var. Otobüsün 
mütemadiyen taşla, toprakla boğuşmasına mukabil Otoray, cilâlı çelik raylar üstünde yağ gibi 
kayıyor. (Reşat Nuri)

3 Doğum ve ölüm tarihi hakkında elimizde bilgi yoktur. Hatta 1930’lu yıllara kadar Ercişli Emrah’ın 
varlığından bile haberdar değildik ve bunun sonucu olarak da Ercişli Emrah’ın şiirleri Erzurumlu 
Emrah’a mal edilmiştir. Bugün hayatı hakkındaki bilgiler, hayatı etrafında oluşan Ercişli Emrah 
ile Selvihan Hikâyesi ile bir iki küçük belgeye dayanmaktadır. Hikâye anlatıcısı meddah, âşık ve 
halk hikâyecilerinin anlattığına göre Ercişli Emrah, âşık bir babanın çocuğudur ve pir elinden 
bade içmiştir.

Metinde geçen altı çizili söz öbeği hangi anlamda kullanılmıştır?

A) Bir şeyi şu kadar parayla sağlamak, yaptırmak.

B) Kendi işlediği bir suçu, hatayı bir başkasına atmak.

C) Bir şey için çok emek harcadığını dile getirmek.

D) Başkasının bir şeyini kendisininmiş gibi göstermek.
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5

Bu görsele göre “iribaş” evresini açıklayan metin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Larvalardan gelişerek kuyruksuz kurbağanın yumurtadan yeni çıkmış kurtçuğudur. 

B) Aynı türden canlı oluşumunu sağlayan hücrelerdir. 

C) Kuyruğu ve solungacı körelerek karda yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen, süren hayvan.

D) Yumurtaların gelişimiyle oluşan yapı.
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6

İlk cümleden itibaren cümlelerdeki anlam ilişkisine göre oklar takip edildiğinde en son 
hangisine ulaşılır?

A) B) C) D)

7 İsim olmadığı halde isim gibi kullanılan veya ismin yerini tutan sözcüklere zamir denir. Zamirler 
içinde en çok dikkat etmemiz gereken zamirlerden ikisi “o” ve “onlar” zamirleridir. Çünkü bu 
zamirler bir insan adının yerini tutuyorsa kişi zamiri, insan dışı bir varlığın yerini tutuyorsa 
işaret zamiri olur.

Verilen bilgiye göre aşağıda verilen zamirlerden hangisinin türü diğerlerinden farklıdır?

A) O, bilgisayarla uğraşmak yerine ders çalışmalı.

B) O, geçen yıl en çok izlenen filmdi.

C) Onlar bu hafta sonu tatile çıkabilirler.

D) Onlar da bizim gibi bu olaya üzülmüş.



VAN ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ

VA
N 

ÖL
ÇM

E 

DE
ĞE

RL
EN

Dİ
RM

E 
MER

KE
Zİ

KAZANIM DEĞERLENDİRME TESTLERİ9

9 Günümüzde özelliklerinin en fazla merak edildiği hayvan türlerinden biri de develerdir. Başta 
Arap ülkelerinde olmak üzere dünyanın birçok ülkelerinde yaşamlarını sürdüren develer, 
ülkemizin bazı illerinde de bulunabilmekte ve çeşitli amaçlar doğrultusunda faydalanılmaktadır. 
Deve denilince birçok insanın zihninde Arap ülkeleri canlanmaktadır. Oysaki gerçek anlamda 
develer yalnızca Arap ülkelerine özgü olmamakla birlikte dünyanın birçok toplumlarına özgü 
olmakta ve yetiştirilmektedirler.

Develer hakkında verilen bu bilgilerden hareketle aşağıdaki çıkarımlardan hangisine 
ulaşılabilir?

A) Develer yalnızca Arap ülkelerine özgü hayvanlardır.

B) Develer belli başlı ülkelerde yaşar.

C) Ülkemizdeki develerin sayısı diğer ülkelerden fazladır. 

D) Develer birçok toplumda yer alan hayvanlardır. 

8 En az iki ismin bir araya gelerek oluşturdukları yeni sözcük grubuna isim tamlaması denir. İsim 
tamlaması türlerinden biri de belirtisiz isim tamlamalarıdır. Belirtisiz isim tamlamalarında 
tamlayan ek almaz, tamlanan ise (-ı, -i, -u, -ü) eklerinden birini alır. Belirtisiz isim 
tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasında çeşitli anlam ilişkileri de bulunabir. Örneğin:

• Tamlayan tamlananın sebebini belirtebilir: sel felaketi.
• Tamlayan tamlananın niteliğini, neden yapıldığını belirtebilir: çilek reçeli.
• Tür ilgisi kurabilir, varlığın bulunduğu, yetiştiği yeri belirtebilir: Rize çayı.
• Tamlayanla tamlanan arasında mecaz anlam ilgisi kurabilir: hüzün yağmuru. 

Buna göre, verilen cümlelerde altı çizili olan tamlamalardan hangisi yukarıda verilen 
kullanımlardan herhangi birini örneklemez?

A) Taşların arasındaki tespih böceğini görünce hayretler içinde kaldı.

B) Öğle yemeği için yaptığı bulgur pilavı herkese yetmemişti.

C) Evlerine aldıkları Van kedisi herkesin neşe kaynağı olmuştu.

D) Deprem felaketini asla unutmamalı depreme hazırlıklı bulunmalıyız.
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10 1. Duyduklarını ona anlatmak için Adana’ya gitti.
2. Türkiye’nin dört bir yanına giderek en güzel şehrin Van olduğuna karar verdi.
3. Gece gündüz demeden dersine çalıştığı için tüm başarıları kendinde topladı. 

Aşağıda geçen anlam olaylarından hangisinin örneği yukarıda verilmemiştir?

A) Koşul- sonuç cümlesi B) Amaç-sonuç cümlesi

C) Karşılaştırma cümlesi D) Neden-sonuç cümlesi

11 1. Metin 2. Metin
Yağmur damlaları fırtına nedeniyle donar. 
Yere doğru inerken hava akımları bunları bir 
aşağı bir yukarı sürükleyerek daha büyük 
buz parçaları hâline getirir. Ağırlaşan buz 
parçaları yere düşer. Buna dolu denir.

Yeryüzündeki sular ,Güneş’in etkisiyle 
buharlaşır ve yükselir. Yükseklerde 
bulunan soğuk hava Su buharını çok küçük 
su damlacıklarına ya da buz kristallerine 
dönüştürerek bulutlar oluşur. Su damlacıkları 
birleşerek büyüyüp ağırlaştığında yağmur 
olarak yere iner.

Yukarıda verilen metinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Her iki metinde de hava olayları anlatılmıştır.

B) 1. Metinde dolunun oluşumundan bahsedilmiştir.

C) 2. Metinde yağmurun oluşumundan bahsedilmiştir.

D) Her iki metninde de bir olay vardır.
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13 Aşağıdaki şiirlerin hangisinde dize sonlarında ses benzerliği yoktur?

A) On atlıya karar verdim yaşını,
Hülyanızı fetheder bu hali.
Beş yüz sene sonra karşınızda,
İstanbul fethinin hayali.

B) Leğene girdi mi Mine,
Kendini ördek sanır.
Annesi verir süngeri eline,
Hiç ağlamadan yıkanır.

C) Gitme hep yanımda kal,
Beni kollarına al,
Pembe gülden daha al,
Yanağından öperim.

D) Tilkininki neden tilki,
Kurtun neden kurt,
Yılanın neden yılan,
Hiç düşündünüz mü çocuklar?

12 (1) Geyik, su kenarında bulunan bir  yerde otlanıyordu. ( 2 ) O sırada en yakın arkadaşı ceylan,  
geyiği ziyarete geldi.(3) Beraber eski günlerden bahsedip sohbet ettiler. ( 4 ) Ceylan, geyik 
arkadaşının bu tatlı sohbetinden sonra yola koyuldu.

Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisinin gerçekleşme olasılığı vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
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ETKİNLİK 2 A) Galileo Galilei  

B) 17. yüzyıl
1 D

2 C

3 D

4 C

5 A

6 B

7 B

8 A

9 D

10 A

11 D

12 A

13 D


