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ETKİNLİK

EMOJİLERLE ATASÖZLERİ

Elektronik mesajlarda kullanılan, duygu ve düşüncelerimizi daha hızlı ifade etmekte kullandığımız 
karakterlere emoji denir.
Aşağıda bazı emojiler ve bu emojilerin atasözü karşılıkları, karışık olarak verilmiştir. Örneğin 1 
numaralı emoji grubunun atasözü karşılığı “Güneş girmeyen eve doktor girer. (D)’dir.

EMOJİLER ATASÖZÜ
1 Lafla peynir gemisi yürümez. A

2 Deliye her gün bayram. B

3 Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez. C

4 Sakla samanı, gelir zamanı. Ç

5 Güneş girmeyen eve doktor girer. D

6 Üzüm, üzüme baka baka kararır. E

7 Ayağını yorganına göre uzat. F

8 Damlaya damlaya göl olur. G

9 Besle kargayı, oysun gözünü. H

10 Bir elin nesi var, iki elin sesi var. I

11 Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. İ

12 Gülme komşuna, gelir başına. J

EŞLEŞTİRME TABLOSU
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D … … … … … … … … … … …

Buna göre, yukarıda karışık olarak verilen emojilerin anlamını tahmin ederek emojiler ile 
atasözlerini eşleştiriniz.
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1

Yukarıdaki metinde, Jale İNAN ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

A) Mesleğe başladığında zorluklarla karşılaşmıştır.

B) Jale İNAN, arkeoloji alanında çalışmalar yapmıştır.

C) O, arkeolojinin Türkiye’de kurumsallaşması için çaba göstermiştir.

D) Yorgun Herkül heykeli, 2013 yılından beri Alanya Müzesinde sergilenmektedir.

2 Kitap okurken rastgele, gevşek  ve yorgun bir kafa ile okuyorsanız kitabın size yararlı olması 
olanağı sağlayamıyorsunuzdur. Oysaki tüm  kuvvet makinemizi harekete geçirmedikçe iyi okumaya 
olanak yoktur. Bizden daha güçlü bir kafa, bize birtakım  fikirlerini telkin etmek istiyor. Biz, böyle 
okuyuşumuzla onları hazmettiğimizi sanıyoruz. İşte bu sanış bizi aldatmaktadır. Okumayı, düşünce 
izlemedikçe bu okuma boşuna yapılmıştır. Emekler boşa gitmiştir. Yıllar boşuna harcanmıştır. Eller 
boşu boşuna kitap yapraklarını çevirmiştir. Bu bir bakıma anlamsızlıktır.

Metinde altı çizili ifadede anlatılmak istenen aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Emek harcanarak, kitap okumak.

B) Anlamayarak, rastgele kitap okumak.

C) Doğru kitabı seçerek okumak.

D) Ön yargılı davranarak kitap okumak.
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3 İsimlerin önüne gelerek isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat denir. Sıfatın olduğu her 
yerde sıfat tamlaması da vardır.
Bir ismin aitlik yönünden daha belirgin hale gelmesi için başka bir isim tarafından tamamlanmasıyla 
oluşan isim grubuna ise isim tamlaması denir.

Verilen bilgilere göre aşağıdaki tamlamalardan hangisi farklı bir tamlamadır?

A) Bugün kırmızı kazağımı giydim. B) Masasında birkaç kalem var.

C) Her gün iki ekmek alır. D) Van Gölü’nün suyu çok sıcaktır.

4, 5 ve 6. soruları aşağıdaki metne göre 
cevaplayınız.

1. Sırada bir ekonomi haberi var: Son yıllarda yaşanan sebze ve meyvelerdeki fiyat artışı, özellikle 
dar gelirli vatandaşları kara kara düşündürüyor. Bu artış, geçim sıkıntısı çeken vatandaşların 
alım gücünü olumsuz etkiliyor.

2. Özellikle sert geçen kış nedeniyle yaşanan ürün kayıpları üretimi olumsuz etkilerken fiyatlar da 
arttı. Hâliyle bu durum hem üreticiyi hem de tüketiciyi zora soktu. 

3. Öte yandan tarladan tezgâha gelene kadar ürünlerin fiyatlarının katlanması, tüketicilerin 
alım gücünü bir hayli düşürüyor. Çiftçilerin kilosunu otuz kuruşa sattığı domates, market ve 
pazarlarda kilosu üç buçuk liradan alıcı bekliyor.

4. Binbir emekle yetiştirilip satılan ürünlerden yalnızca aracıların kâr etmesi üreticileri oldukça 
üzüyor. Gündemi uzun süredir meşgul eden konuyla ilgili Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve 
Tüketici Dernekleri harekete geçti.

5. Tarla ve bahçeden pazara gelene kadar oluşan fiyat farkını azaltmak, tüketicinin alım gücünü 
artırmak için neler yapılabileceğini konuşmak üzere yetkililerin önümüzdeki hafta bir araya 
gelecekleri belirtildi.

4 I. Mevsim şartları
II. Tüketimin azlığı
III. Aracıların kârı

Bu parçaya göre sebze ve meyve fiyat artışlarının nedeni yukarıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III
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6 Bu parçada geçen “kara kara düşünmek” deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çok üzüntülü olmak, düşünceye dalmak B) Sıkılmak, bunalmak

C) Okuyup yazmış, öğrenim görmüş olmak D) Kötü bir niyetle bakmak

5 Bu parçanın 3. cümlesinde geçen “alıcı” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı
bağlamda kullanılmıştır?

A) Konunun can alıcı noktasına geldi.

B) Bu akşam televizyonlarınızın alıcıları ile oynamayın.

C) Mesaj, alıcısına ulaştığında anlam kazanır.

D) Ürün satışı bir alıcı ve pazar yeri bulma işidir.

7 ERCİŞLİ EMRAH

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 âşık bir babanın çocuğudur ve pir  elinden bade içmiştir.

Buna göre, Erzurumlu Emrah’ın şiirlerinin Ercişli Emrah’a mal edilme sebebi nedir?

A) Ercişli Emrah’ın daha başarılı olması

B) Ercişli Emrah’ın varlığından habersiz olunması

C) Erzurumlu Emrah’ın tanınmak istememesi

D) Erzurumlu Emrah’ın vefat etmesi
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9 Özel isimler büyük harfle yazılır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Mehmet Bey, Ercişli bir öğretmendir.

B) Atatürk Lisesi bu sene de güzel bir etkinlik düzenledi.

C) Tarladaki işçiler Güneş altında çalışmaktan ter içinde kalmıştı.

D) Van Gölü’ne yakın bir alanda piknik yapmaya gittiler.

8 Kuşların cıvıltısıyla gözlerini açmıştı, Ali. Yataktan çıktı, perdeyi açıp dışarıya baktı. Bulutların
güneşin önüne geçip güneşi engelleyişini, ağaçların dallarının hafif rüzgarla eğilişlerini, evlerin 
çatılarından eriyen karların damlattığı suları izlemeye koyuldu. O sırada içeriden gelen annesinin 
“Uyan artık! okula geç kalacaksın Ali.” sesiyle irkildi. Hemen üzerini giyip aşağı indi.

Bu paragrafta ağır basan anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öyküleyici anlatım B) Açıklayıcı anlatım

C) Betimleyici anlatım D) Tartışmacı anlatım

10 Bilgi: Bir olayın veya durumun gerçekleşmesinin başka bir olayın 
veya durumun gerçekleşmesine bağlı olduğu cümlelere koşul 
cümlesi denir.

(I) Eğer kelebeklerle tanışmak istiyorsam iki üç tırtıla katlanmam
gerek. (II) Kim bilir ne güzeller! (III) Zaten başka kim gelir ki
yanıma? Sen de uzakta olacaksın. Büyük hayvanlara gelince
onlardan korkmuyorum. (IV) Benim de pençelerim var nasılsa.

Bilgiden hareketle, görseldeki çiçeğin Küçük Prens’e söylediği numaralandırılmış 
cümlelerden hangisi koşul cümlesidir?

A) I. B) II. C) III. D) IV.
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12 Tamlayanın ilgi eki (-in), tamlananın iyelik eki (-i) aldığı isim tamlamalarına “belirtili isim tamlaması” 
denir. Tamlayanın ilgi eki (-in) almayıp tamlananın iyelik eki (-i) aldığı tamlamalara ise “belirtisiz 
isim tamlaması” denir.

Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirtisiz bir isim tamlaması kullanılmıştır?

A) Evin yolunu kapatmışlar. B) Çiçeğin kokusu evi sarmıştı.

C) Kalp nakli bekleyenler vardı. D) Havanın sıcaklığı bir anda düştü.

11 Her gün aynada kendine baktığını sanırsın. Onda kendini net gördüğün vehmine kapılırsın. Ama 
o senin görüşünün ancak zıtlıkla mümkün olduğunu hatırlatır. Ayna senin sağını ve solunu ters 
çevirerek gösterir. Kendini izlediğini sandığın görüntü senin ters bir hâlindir. Karşındaki biçimde 
kalbinin yeri de değişmiştir. Eğer kalbi ters tarafta olanı hâlâ kendin olarak kabul etmek istersen onu 
sen kabul edelim. Ama o vakit gerçek sen ne olacak?

Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) İnsanlar kendilerini olduğu gibi kabul etmekte zorlanır

B) Aynalar, insanları olduğu gibi gösterir

C) İnsanlar, kendini aynada izlemekten mutluluk duyar

D) İnsanlar, aynada kendisine baktığını zanneder
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13

Yukarıda grafikte bir okula ait 6. sınıf öğrencilerinin kitap okuma sayıları verilmiştir.

Bu bilgilerden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Sınıflar içerisinde en çok kitap okuyan sınıf 6/A’dır.

B) 6/C sınıfı, 6/B sınıfının iki katı kitap okumuştur.

C) 6/D sınıfı, 6/B sınıfından on tane fazla kitap okumuştur.

D) 6/A sınıfı, 6/C sınıfından on beş tane fazla kitap okumuştur.

14  Birinin veya bir şeyin arkasından gitmek, takip etmek
 Bir olayın gelişimini gözden geçirmek
 Belirli bir tutum, davranış veya düşünceyi benimsemek

“İzlemek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu anlamlarından herhangi biri ile 
kullanılmamıştır?

A) Babam kaşları çatılmış, başını sallayarak izliyor bizi.

B) Kültürel olaylar karşısındaki tutumunu izleyebiliyordum.

C) Bu vakitten sonra şirketimizde bu üretim politikasını izleyeceğiz.

D) Bu ustaca düzeni Osmanlıların her işinde izleyebilirsiniz.
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ETKİNLİK 
(EŞLEŞTİRME TABLOSU)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
D I J G İ F B Ç E A H C

1 D

2 B

3 D

4 C

5 D

6 A

7 B

8 C

9 C

10 A

11 D

12 C

13 D

14 B




