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ETKİNLİK 1

BİLGİ: -lık, -lik, -luk, -lük yapım ekleri isim soylu sözcüklere gelip eklendiği sözcüğü tekrar isim 
yapar. Bu ekler eklendiği sözcüklere anlam olarak bazı özellikler katabilir. Aşağıdaki etkinlikte -lık, 
-lik, -luk, -lük yapım eklerini alan sözcükler ve bu sözcüklerin anlamları karşılıklı ve karışık olarak 
verilmiştir. 

Verilen sözcüklerle anlamlarını doğru bir şekilde eşleştirerek eşleştirme tablosuna yazınız.
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ETKİNLİK 2

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi): Son hecesinde dar ünlü (ı, i, u, ü) bulunan kelimeler ünlüyle 
başlayan bir ek aldıklarında son hecedeki dar ünlü düşer. Bu olaya sesli (ünlü) düşmesi denir. 
Sözcükte bir ünlünün düşmesi bir hecenin eksilmesine neden olduğundan ünlü düşmesi, hece 
düşmesi olarak da adlandırılır. Örneğin: akıl+ı ˃ aklı. 

Ünsüz Yumuşaması (Ünsüz Değişimi): Türkçede “p, ç, t, k” sert ünsüzlerinden biriyle biten bir 
sözcüğe ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde bu sözcüğün sonundaki ünsüz yumuşayarak “b, c, d, 
g”ye dönüşür. Bu kurala ünsüz yumuşaması ya da ünsüz değişimi denir. Örneğin: dolap+ı ˃ dolabı.

Ünsüz Sertleşmesi (Ünsüz Benzeşmesi): Türkçede sert ünsüzle (ç, f, h, k, p, s, ş, t) biten bir 
sözcüğe yumuşak ünsüzlerden “c, d, g” ile başlayan bir ek geldiğinde, ekin başındaki ünsüz 
değişerek sertleşir yani “c, d, g” sesleri “ç, t, k” seslerine dönüşür. Bu ses özelliğine ünsüz 
sertleşmesi veya ünsüz benzeşmesi denir. Örneğin: kitap+cı ˃ kitapçı.

Verilen açıklamaları dikkate alarak aşağıdaki doğru yanlış türündeki soruları yanıtlayınız.

1 “Senin de ağzında bakla ıslanmıyor.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır. D
Y

2 “Ders çalışırken duyduğu sesle aniden irkildi.” cümlesinde ünsüz sertleşmesi vardır. D
Y

3 “Kitapların en iyi dostu olduğunu biliyordu.” cümlesinde ünsüz yumuşaması vardır. D
Y

4 “Okulların açılmasını sabırsızlıkla bekliyordu.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır. D
Y

5 “Van balığının av yasağı bu hafta başladı.” cümlesinde ünsüz yumuşaması vardır. D
Y

6 “Dil, iletişimi sağlayan en büyük araçtır.” cümlesinde ünsüz sertleşmesi vardır. D
Y

7 “Virüslerden korunmak için ellerimizi sık sık yıkamalıyız.” cümlesinde ünsüz yumuşaması 
vardır.

D
Y

8 “Dervişin fikri ne ise zikri de odur.” cümlesinde ünlü düşmesi vardır. D
Y

9 “Kelimelerin yazımına dikkat ederim.” cümlesinde ünsüz sertleşmesi vardır. D
Y
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1

Verilen şekillerde numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Bilgi  Ders zili Kiraz

B) Hukuk  Öğrenci Pırasa

C) Demokrasi Sınıf  Elma

D) Aşk  Yarışma Soğan

2 “Vaktiyle Kanunî Sultan Süleyman adamlarıyla avlanmaya çıkmış. İstanbul’dan oldukça uzaklara 
gitmişler. Çok şiddetli bir yağmura tutulmuşlar. Islanmışlar, üstelik hava da çok soğukmuş. Bir 
oduncu kulübesine sığınmışlar, her ne kadar kendilerini tanıtmak istemişlerse de oduncu işi 
anlamış. Onlara hemen bol ateş yakmış, sıcak bir şeyler ikram etmiş ve kulübeyi iyice ısıtmış. 
Gidecekleri sırada Sultan Süleyman oduncuya kaç para borçlu olduklarını sormuş, o da ‘Yüz altın 
verin, yeter.’ demiş. Sultan bu miktarı çok bulsa da altınları vermiş.”

Metinde hikâyesi verilen deyim aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abayı yakmak B) Baltayı taşa vurmak

C) Yaş tahtaya basmak D) Ateş pahası olmak
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3 Hoca, kızını bir köye gelin vermiş. Köylüler kızı alıp bir hayli uzaklaştıktan sonra Hoca bir buçuk 
saatlik yolu koşarak gelip kan ter içinde onlara yetişmiş. Herkesi sağa sola iterek kızının yanına 
sokulmuş. Herkes de Hoca ne diyecek diye merakla dinlermiş. 
Hoca da: - “Kızım! Dikiş dikerken iğneye geçirdiğin ipliğin ucunu düğümlemeyi sakın unutma. Eğer 
düğümü olmazsa aceleyle iplik çıkıverir, iğne elinde kalakalır.” demiş.

(Pertev Naili Boratav)

Yukarıdaki fıkrada üzerinde durulan tema hangisidir?

A) Aceleci olmanın zararları

B) İşi ehline vermenin faydaları

C) Tedbirli olmanın önemi

D) Aile içi iletişimin yararları

4 Bilgi: Bir cümlenin paragrafın giriş cümlesi olabilmesi için cümlede kendinden önce bir cümle varmış 
anlamını veren bağlayıcı ögeleri barındırmaması gerekir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olabilir?

A) İşte o olaydan sonra sosyal medyaya olan ilgim azaldı.

B) Uzaktan eğitim, okulların kapanma gündeme oturdu.

C) Kitap okumayı sevmemin nedenlerinden biri de buydu.

D) Şimdi bakıyorum da böyle eser veren sanatçı kalmadı.
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6 Tavşan ile Kaplumbağa
Tavşan ikide bir böbürleniyor:
- Kimse benden hızlı koşamaz, diyormuş. Sonunda kaplumbağa dayanamamış:
- İstersen yarışalım, demiş. 
Koşuya başlamışlar. Tavşan epeyce yol aldıktan sonra, “Hıh, o sırtı kabuklu hayvancık sürüne 
sürüne kim bilir ne zaman sonra bana yetişir?” diye düşünmüş.

- Şu ağacın altına biraz uzanıp dinleneyim, demiş. Uyuyakalmış. Kaplumbağa ağır yürüyüşü ile 
yürümüş yürümüş, hiç dinIenmeden yoI almış. Tavşan bir ara gözünü açmış. Bir de ne görse 
beğenirsiniz, kaplumbağa neredeyse yarışı bitirmek üzereymiş. Hemen fırlamış, rüzgar gibi 
koşmaya başlamış. Ama ne çare, kaplumbağaya yetişememiş. Böylece tavşan yarışı kaybetmiş.
Aldırış etmemenin cezasını çekmiş. Kaplumbağa ise düzgün adımlarla, durmadan yürüdüğü için 
yarışı kazanmış.

Yukarıdaki metinle ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Metnin türü fabldır.

B) Söz sanatlarından konuşturma sanatından yararlanılmıştır.

C) Gözünü açmış kelime grubu deyim olarak kullanılmıştır.

D) Cümlenin anlam özelliklerinden biri olan küçümseme söz konusudur.

5 Hasan, küçük bir çocuktu. Karadeniz’in küçük bir kasabasında yaşayan dedesine yardım etmek 
için yeşili bol bu kasabaya gelmişti. Dedesi, kasabanın ileri gelenlerinden olup uçsuz bucaksız 
fındık tarlalarına sahipti. Bu fındık tarlarında fındık toplamaktan büyük bir heyecan duyardı küçük 
Hasan. Karadeniz’in yeşil yaylalarına dedesiyle gidip çamların altında kozalak toplamak en büyük 
eğlenceydi. Kendisini cennete düşmüş gibi hisseder, büyük şehirde kaybettiği mutluğu bu şirin 
kasabada bulduğundan bu rüyanın bitmesini asla istemezdi.

Bu parçada hangi hikâye edici unsur kullanılmamıştır?

A) Olay B) Yer C) Kişi D) Zaman
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7 Gerçek: Yalan olmayan, doğru olan söz, olay ya da durumlardır. Gerçek, yaşamda 
karşılaşabileceğimiz, rastlayabileceğimiz, olağan şeylerdir.

Kurgu: Gerçek olmayan, gerçekmiş gibi tasarlanan kişi, olay ve durumlardır. 

‘‘Yüzüne vuran, güzel bir güneş ışığıyla uyanmıştı. Arkadaşları ile buluşacağı için çok heyecanlıydı. 
Arkadaşlarıyla buluşmak için önce kahvaltı yapmalıydı. Ellerini ve yüzünü yıkadı. Kahvaltısını yapıp 
üstünü giydi. Ailesinden izin aldı. Gökkuşağından kayıp arkadaşlarının yanına gitti.’’

Bu bilgiye göre yukarıdaki metinde kurgusal olan cümle hangisidir?

A) Yüzüne vuran, güzel bir güneş ışığıyla uyanmıştı.

B) Arkadaşlarıyla buluşmak için önce kahvaltı yapmalıydı.

C) Kahvaltısını yapıp üstünü giydi.

D) Gökkuşağından kayıp arkadaşlarının yanına gitti.

8 ‘‘İyi bir yazı yazmak çok zordur. Kalemin, aklın ve kalbin mükemmel bir dansı gibidir. Başlangıcı ne 
kadar planlı olabilse de varacağı son durak belli değildir. İyi bir yazı aynı zamanda birikim ister. Bu 
nedenle bilmeden, öğrenmeden sadece istekle yazı yazılamaz. Yazılsa bile iyi bir yazı olamaz.”

Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyi yazının özellikleri B) Yazı yazmanın kolaylığı

C) Yazı yazmanın faydaları D) İyi yazının sonuçları
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9

Buğday, buğdaygiller ailesinden tek yıllık otsu bir 
bitkidir. Karasal iklimi tercih eder. Buğday; un, yem 
üretilmesinde kullanılan temel bir besin maddesidir. 
Buğday ekimi bölgemizde genellikle 15 Ekim-15 
Kasım tarihleri arasında yapılmaktadır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden görsellerden hangisi buğday ekim zamanına 
ait bir görseldir?

A) B)

C) D)



Kazanım Değerlendirme Testleri9

Van Ölçme Değerlendirme Merkezi Van 2020

10 Aşağıdaki sütunlarda bir 5. sınıf öğrencisinin Okuma Becerileri dersini almaya başladıktan sonra 
verilen aylarda anlamını öğrendiği yeni kelime sayıları hakkında bilgi verilmiştir. 

Verilen tüm bu bilgilere bakılarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Öğrenilen kelime sayısı verilen aylardan mayısta en yüksek sayıya ulaşmıştır.

B) Öğrenilen kelime sayısı bilgisi verilen ilk üç ayda 75’i  fazlasıyla geçmiştir.

C) Ocak ve nisan aylarında yeni öğrenilen kelime sayısı birbirinden  farklıdır.

D) Bilgisi verilen ilk üç ayda öğrenilen kelime sayısı, son üç aydan daha fazladır.



Kazanım Değerlendirme Testleri 10

Van Ölçme Değerlendirme MerkeziVan 2020

12 Yetkililer, bu aralar yeni nesil koronavirüs nedeniyle insanların birbirine yaklaşmamaları konusunda 
uyarmaktadır. Ortaya çıkan vakalarla insanlar birbirinden uzaklaşmış, kendi kabuklarına çekilmiş ve 
birbirlerine yardım dahi edemeyecek duruma gelmişlerdir.

Bu metinde anlatılanlarla aşağıdaki atasözlerinden hangisi çelişmektedir?

A) Damlaya damlaya göl olur.

B) Yalnız taştan duvar olmaz.

C) Gülme komşuna gelir başına .

D) Deveyi yardan düşüren bir tutam ottur.

13

Bir grup öğrenci sınıfta ders dinlemektedir. Ders 
dinlerken sınıftaki öğrencilerin davranışları aşağıda 
numaralandırılmıştır.

I- Bazı öğrenciler dinlerken kısa notlar almaktadır.
II- Bazıları kendi arasında konuşmaktadırlar.
III- Bazı öğrenciler de başka uğraşlar içerisine 

girmiştir.

Buna göre numaralandırılmış öğrenci gruplarından hangisi veya hangileri dersi aktif olarak 
dinlemektedir?

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

11 (I) Mucizevi bir meyve olan kivi tam bir vitamin deposudur. (II) Bağışıklık sistemine yaralı olan 
meyve, kılcal damarları da kuvvetlendirir. Kivideki maddeler kanseri önleyici etkiye sahiptir. (III) 
Kan sulandırıcı etkisiyle kalp ve damar sağlığı için önemlidir. (IV) Yapılan bir araştırmada; günde 
2 tane kivi tüketmenin, iyi kolesterol seviyesini artırdığı ve kötü kolesterol seviyesini azalttığı tespit 
edildi.

Bu parçada geçen altı çizili sözcüklerden hangisinin birden fazla anlamı (sesteşi) vardır?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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ETKİNLİK 1 1. F
2. E
3. G
4. A
5. C
6. B
7. D

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

1 B

2 D

3 C

4 B

5 D

6 C

7 D

8 A

9 D

10 A

11 C

12 C

13 A


