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1, 2 ve 3. soruları aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.

PİKTOGRAMLAR

                                                                                                                       
Piktogramlar bir nesneyi, bir alanı, bir davranışı ya da bir olayı anlatan 
çizimlerdir. Bu çizimlerin en önemli özelliği çok basit ve ayrıntı içermiyor 
olmasıdır. Böylece anlatılmak istenen şey farklı yaşlarda, farklı dilleri 
konuşan ve hatta okuma yazma bilmeyen kişiler tarafından kolayca 
anlaşılabilir.
Piktogramlarla günlük yaşantımızda sıkça karşılaşırız. Havalimanları, 
tren garları, alışveriş merkezleri, hastaneler, müzeler gibi pek çok alanın 
yanı sıra, trafikte, hatta ambalajlarda ve bazı ürünlerin üzerinde çeşitli 
piktogramlar görebiliriz.
Piktogramlarda genellikle renk kullanılmaz. Pek çok piktogram yalnızca 
siyah zemin üzerine beyaz çizim ya da beyaz zemin üzerine siyah 
çizimden oluşur. Bunun nedeni renklerin farklı kültürler için farklı anlamlar 
ifade edebilmesidir. Günlük hayatta en çok kullandığımız piktogramlara şu 
iki örneği verebiliriz:
                      

Çöpe atın       Benzin istasyonu 

1
Buna göre “ ” piktogramı aşağıdakilerin hangisiyle açıklanır?

A) Kırılmış bardak B) İçecek bulunur

C) Kırılabilir malzeme D) İçerken dikkat et

2 Eve pizza siparişi veren Zeynep’in pizza kutusu üzerinde görebileceği piktogramlar 
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)
  

B)
  

C)
  

D)
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4. soru ile 1. ve 2. etkinlikleri aşağıdaki görselden hareketle cevaplayınız.

                                                             Holland Park Kütüphanesi- Londra 1940

3 Verilen metinlerden hareketle hangisi söylenemez?

A) Piktogramlar sadece siyah zemin üzerine beyaz ya da beyaz zemin üzerine siyah çizimden 
oluşur.

B) Piktogramlara günlük yaşantımızda karşımıza sıklıkla çıkan, evrensel iletileri olan çizimlerdir.

C) Piktogramların özelliklerinden biri de herkes tarafından kolayca anlaşılabilecek sadelikte 
olmasıdır.

D) Piktogramlar, günümüzden binlerce yıl önce farklı medeniyetler tarafından da kullanılmıştır. 

4 Yukarıdaki görselden çıkarılabilecek en kapsamlı yargı hangisidir?

A) Binalar doğa olaylarından her zaman etkilenebilir.

B) İnsanlar yıkılmış bir yapıda mutlu olamaz.

C) Bazı insanların tutkuları onları çevrelerinde olanlara duyarsızlaştırabilir.

D) İnsan çevresiyle bir bütün olduğunu unutmamalıdır.
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5 l-Okumak bir alışkanlıktır. Bu alışkanlığı edinmek aslında zor değildir. İnsanlar hayatları boyunca 
pek çok şeye ilgi duyar ama bazılarına alışamazlar. Çocuk psikologları doğru bir yönlendirmeyle 
çocukların erken yaşlarda okuma alışkanlığı edinebileceğini ortaya koymuşlardır. Atalarımızın 
“Erken kalkan yol alır.” sözü de bu zamanlamaya açıkça işaret etmektedir.

ll-Ağaç yaşken eğilir, sözü boşuna söylenmemiştir. Atalarımızdan bize gelen her sözde olduğu gibi 
bu güzel cümlede de söylenmek istenen çok açıktır. Bir durumdan olumlu sonuçlar almak için 
çok erkenden tedbirler almak gereklidir. Söz konusu çocuk olunca bu çok açıkça gözlemlenebilir. 
Örneğin çocukta okuma alışkanlığı tam da yukarıdaki sözün gereğince uygulanmasıyla gerçekleşir.

Yukarıda verilen metinlerde atasözlerimiz hangi amaçla kullanılmıştır?

A) Okuma alışkanlığının güzel olduğunu anlatmak amacıyla

B) Okumanın alışkanlığının zorluğunu anlatmak amacıyla

C) Eğitimin çocuk yaşta verilmesi gereğini örneklemek için

D) İleri yaşlarda da okuma zevki verilebileceğini örneklemek için

ETKİNLİK 1: Yukarıdaki fotoğrafa bakarak fotoğrafın sizde uyandırdığı izlenimi en az üç cümle ile 
ifade edininiz.
…………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

ETKİNLİK 2 : İnsanlar büyük felaketlerle karşılaştıklarında günlük doğal alışkanlıklarını devam 
ettirmeli midirler, neden, açıklayınız?
…………………………………………………………………………........................................
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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6 Cümle bittiğinde nokta işareti kullanılır. Nokta işaretinden sonraki cümlenin ilk harfi büyük olur.

Aşağıdakilerden hangisinde parantez içindeki bölüme sadece nokta ( . ) işareti  getirilebilir?

A) Bahçede oyun oynuyorduk (   ) Alp ayağını burkunca oyunu bıraktık. 

B) İki saat sonra terminaldeydi (  ) Ankara’ya geldiklerini o an anlamıştı.

C) Yemeğimi yedikten sonra odama çıktım (  ) Kitabım beni bekliyordu.

D) Kitabımda nerede kaldığımı hatırladım (  ) en heyecanlı yerde kalmıştım.

7 Yaşlı adam şiddetli öksürüklerle zorlanarak kapıyı açmaya çalıştı. Sonunda içeri girebildi. 
Etraftakilere şöyle bir göz gezdirdi. Anlaşılan kimsenin kendisiyle ilgileneceği yoktu. Bir köşeye 
çekilip boş bir iskemleye çöktü. Çay ocağına doğru baktı. Belki ocaktaki kendisini görür umuduyla 
uzun uzun o yöne bakıp durdu. Fakat ocaktaki de onunla ilgilenmeyecekti galiba. Acaba yanına 
kadar gidip bir çay doldurmasını istesem mi, diye düşündü. Tam düşündüğü şeyi yapacaktı ki 
kapının gürültülü şekilde açıldığını gördü. Herkes dışardan son gelene odaklanmıştı. Yaşlı adam 
şaşkındı. Ne yapacağına karar veremiyordu.

Yukarıdaki metin için en uygun başlık hangisidir?

A) Yaşlı Adamın Şaşkınlığı B) Yaşlı Adam ve İnsanlar

C) Çay Ocağındaki İnsanlar D) İnsan ve Çaresizlik

8 Bilgi: Eş görevli sözcük ve sözcük grupları arasında, sıralı cümleler arasında, tırnak içine 
alınmayan alıntı sözlerin sonunda, yüklemden uzak düşmüş özneyi vurgulamak için özneden 
sonra, anlam karışıklığına neden olan adlaşmış sıfatlardan sonra, ardı ardına tekrarlanan 
sözcüklerden sonra, ara sözlerin başında ve sonunda virgül kullanılır.

Yemyeşil, sessiz bir ormandan geçtik. Arabacı, buralardaki güzellikleri başka hiçbir yerde 
göremezsiniz, dedi. Arabamız dar yollardan geçti, sonunda vadi karşımızda göründü. Mutluluktan, 
sevinçten, heyecandan dilimiz tutulmuştu.

Buna göre yukarıda verilen metinde virgül kaç farklı görevde kullanılmıştır?

A) 5 B) 3 C) 6 D) 4
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9 Covid- 19 virüs salgınıyla oluşan süreç bütün dünyayı derinden etkilemeye devam etmektedir. 
Ülkemiz de bu olumsuz süreçten etkilenmiştir. Dünya ülkeleri arasında bu süreci en hızlı takip eden 
ülkelerden biri olan Türkiye aynı zamanda birçok ülkeye yardım elini de uzatmaktadır. Zamanında 
alınan tedbirler, halkı bilinçlendirme çalışmaları, ileri düzeydeki sağlık sistemimiz, ülkemizin örnek 
alınmasının açık göstergeleridir. Sonuçlar göstermektedir ki problemler ne kadar büyük ve korkutucu 
olursa olsun toplumsal bir dayanışma ile hem bu problemlerin zararı aza indirilir hem de dünyaya 
örnek olunur.

Yukarıdaki paragrafta ülkemizin Covid-19 salgınıyla ilgili asıl hangi tutumu ön plana 
çıkarılmaktadır? 

A) Salgınla ilgili ön çalışmalar yapması

B) Milletçe dayanışma gerçekleştirmesi

C) Bazı ülkelere yardımda bulunması

D) Salgının çaresini bulmaya çalışması

10 Zarflar, fiilin anlamını zaman, durum, miktar ve yer-yön yönünden etkileyen sözcüklerdir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinde farklı bir soruya cevap veren zarf kullanılmıştır?

A) Öğretmenin sorduğu soruları arkadaşım hiç düşünmeden cevapladı.

B) Sınıf arkadaşım duraktaki otobüse bindi, akşam olmadan eve gitti.

C)  Beklediğimiz misafirimiz trenden inmedi, ben de beklemeden eve gittim.

D) Antrenörümüz ve öğretmenlerimiz bizi okulda gülerek karşıladı.
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11 Teşbih (benzetme), özellik olarak zayıf olanın güçlü olana benzetilmesidir. 
Tezat (zıtlık), zıt özelliklere sahip sözcüklerin bir arada kullanma sanatıdır.
Teşhis (kişileştirme), insan dışı varlıklara insan özgü özelliklerin verilmesidir.
İntak (konuşturma), insan dışındaki varlıkların konuşturulması sanatıdır.

Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisinde farklı bir söz sanatına yer verilmiştir?

A) Bugün de yine gece bitmiş, sabah olmuştu.

B) Her zaman annem çayını açık, babam demli içer.

C) Gökyüzü bu sabah da benim halime ağlıyordu.

D) Her kışın ardında bir yaz vardır mutlaka.

12 Biz insanlar bu hayatta bir şeyleri bekleyerek yaşıyoruz. Ama doğanın bize hangi sürprizleri 
hazırladığını bilmiyoruz. Küresel ısınma deyince aklımıza iklimlerin değişmesi, mevsimlerin kendi 
zamanında değil başka bir zamanda gelişi ve havanın hızlı soğuk olması ya da hızlı ısınması ve 
suların yükselmesi geliyor. Küresel ısınma son yüz yılın en büyük sorunlarından biri.
Çevre kirliliği bizler için kötü bir sorun çünkü bu olay en çok insanları yani bizleri etkiliyor. 
Sularımız, havamız ve toprağımız kirleniyor. Gelecekte bizden sonraki nesiller rahat 
yaşayamayacaklar çünkü kirlilik her yerde olacak. Bizim yapmamız gereken ise çok basit, bu 
olaylara son vermek için küçük küçük tedbirler almak.
Bir bölgede nem miktarının geçici dengesizliğinden kaynaklanan su kıtlığı olarak tanımlanabilen 
kuraklık, doğal bir iklim olayıdır ve herhangi bir zamanda ve yerde meydana gelebilir. Kuraklık 
genellikle yavaş gelişir ve sıklıkla uzun bir dönemi kapsar. Kurak iklimlerin hüküm sürdüğü 
yerlerdeki hayvanlar ve bitkiler, nem eksikliğinden ve yüksek değişkenlikteki yağıştan dolayı 
olumsuz etkilenirler.

Yukarıda verilen metinler görsellerle eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır?

A) B) C) D)
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13 Başarı, 8 katlı bir apartmanın son katıysa iyi bilin ki asıl olan 8. kattan önce yaptıklarınız sizi 8. kata 
yani başarıya ulaştırır. Başarı için gücümüzü 1. katta harcamayalım ve son kata saklamayalım.Yani 
enerji ve azmimizi her katta aynı şekilde devam ettirebilirsek 8. kata ulaşabiliriz. Kısaca başarı için 
en önemli şey devamlılıktır.

Yukarıdaki parçadan başarıyla ilgili hangisi çıkarılamaz?

A) Başarıya ulaşmak istiyorsak enerjimizi her zaman sona saklamalıyız.

B) Başarı, düzenli ve sistemli ama devamlı çalışmayla elde edilebilir.

C)  Başarı için gücümüzü ne yolun başında harcamalıyız ne de sona saklamalıyız.

D) Başarı, her gün bir öncekinin üzerine koyarak ulaşılacak bir hedeftir. 
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1 C

2 D

3 A

4 C

ETKİNLİK 1 Kendi 
cevabın

ETKİNLİK 2 Kendi 
cevabın

5 C

6 C

7 A

8 D

9 B

10 C

11 D

12 B

13 A


