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1 EL YIKAMAK SAĞLIĞIMIZ İÇİN ÖNEMLİ

Ellerimizde gözle göremeyeceğimiz kadar küçük ve pek çok hastalığa neden olan virüsler 
bulunabilir. Bunlar hem bizim sağlığımızı hem de günlük hayatta görüştüğümüz insanların sağlığını 
olumsuz etkileyebilir. Bu durumu önlemek için ellerimizi sık sık su ve sabunla yıkamakta yarar 
var. Özellikle yemeklerden önce ve sonra, tuvalete girmeden önce ve girdikten sonra, çöplere 
dokunduktan sonra, hayvanlarla temas ettikten sonra, dışarıda zaman geçirdikten sonra el 
yıkama alışkanlığı geliştirmek çok önemli.
Sağlık Bakanlığının yayınladığı bilgilendirme broşüründen yararlanarak bir el yıkama rehberi 
hazırlanmıştır. Bu yönergeleri takip ederek gün içinde sık sık ellerimizi yıkarsak hem kendimizi 
hem de sevdiklerimizi birçok hastalıktan uzak tutmuş oluruz.

Metinde verilen bilgilerden aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Virüslerin yok edilmesinde el yıkama alışkanlığının yeterli olduğu

B) Virüslerin pek çok hastalığa sebep olabileceği

C) Virüslerin sadece bizi değil çevremizdeki insanları da etkileyebileceği

D) Virüslerin gözle göremeyeceğimiz kadar küçük oldukları

1. soru ile 2 etkinliği aşağıda verilen bilgilerden yararlanarak cevaplayınız.

ETKİNLİK 1

2
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ANAHTAR KELİME

Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları 
aşağıda verilmiştir. Verilen açıklamalardan yola 
çıkarak uygun kelimeleri bulup bulmacadaki 
yerine yerleştirin ve anahtar kelimeyi bulun. 

1- Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam bir 
iyilik durumunda olması. 

2- Birinin doğruyu bulmasına yardımcı olan, yol 
gösteren kimse veya şey. 

3- Organizmada birtakım değişikliklerin ortaya 
çıkmasıyla sağlığın bozulması durumu. 

4- Hastalık yapıcı, bakterilerden daha küçük, 
yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek 
zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda 
görülebilen parazit. 

5- Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya 
geçmekte olduğu süre, vakit.
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ETKİNLİK 2
Aşağıda sıralı olarak verilen el yıkama aşamaları ile görselleri doğru bir şekilde 
eşleştirmeye çalışınız. Yaptığınız eşleştirmeyi cevap anahtarına bakarak kontrol ediniz. 
Eşleştirmeniz doğruysa bu aşamaları günlük hayatınızda ellerinizi yıkarken uygulayınız.

1. Ellerinizi suyla ıslatın.

   A
2. Avucunuza aldığınız sıvı ya da katı sabunu iyice köpürtün.

   B

3. Sırasıyla her bir elinizle diğerinin üzerini, parmaklarınızın aralarını ve 
avuçlarınızı ovalayın.

   C

4. Sağ el tırnaklarınızı sol elinizin avuç içine, sol el tırnaklarınızı da sağ 
elinizin avuç içine dairesel ve ileri geri hareketlerle sürtün.

   D
5. Sağ elinizin avuç içiyle sol bileğinizi, sol elinizin avuç içiyle de sağ 
bileğinizi ovalayın.

   E
6.Tüm bu temizleme işleminin 20 saniye sürdüğünden emin olun. Ancak bu 
süre boyunca musluğu kapalı tutmaya dikkat edin.

   F

7. Ellerinizi durulayın.

   G
8. Temiz bir havluyla ya da tek kullanımlık bir peçeteyle ellerinizi 
kurulayın

   H
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2

 Ahmet Bey, her gün kütüphaneye giderek birkaç saat 
kitap okur. Fakat görselden de anlaşılacağı üzere kitap 
okurken bazı hatalar yapar.

Verilen görsel dikkate alındığında aşağıda verilen seçeneklerden hangisi Ahmet Bey’in 
yaptığı hatalardan biri değildir?

A) Okurken parmakla takip yapması

B) Okuduğu sözcükleri doğru telaffuz edememesi 

C) Doğru bir duruş açısıyla okumaması

D) Kitaba gereğinden fazla yaklaşarak okuması

3 ‘‘Anadolu Parsı’nın soyunun tükendiği 
bilgisi kesinleşmiş değildir. Anadolu 
Parsı, geyik, yaban domuzu ve küçük 
memelilerle beslenir. Anadolu Parsı, 
Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu‘da 
dağlık ve ormanlık bölgelerde 
yaşamıştır. Resmi kayıtlara göre 
Anadolu Parsı’na en son 15 Temmuz 
2015’te Tunceli-Boğalı köyünde 
rastlanmıştır. Doğa Koruma ve Milli 
Parklar Müdürlüğüne ölü bir hayvan 
ihbarı yapılmış ve bu hayvanın Anadolu 
Parsı olduğu anlaşılmıştır. İran’da ve 
Hakkâri sınır bölgesinde Anadolu 

Parsı’nın hala yaşadığı söylenmektedir.‘‘

Aşağıdaki sorulardan hangisi bu metne uygun bir soru değildir?

A) Anadolu Parsı, Türkiye’nin  hangi bölgelerinde yaşamıştır?

B) Anadolu Parsı, günümüzde soyu tükenmiş bir canlı mıdır?

C) Anadolu Parsı’nın doğadaki düşmanları hangi hayvanlardır?

D) Anadolu Parsı, resmî kayıtlara göre en son nerede görülmüştür?
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Kargaların yaşam süresi ile ilgili, çok yaygın ve yanlış bilinen bir inanış 
var. Halk arasında kargaların 100 hatta 200 sene yaşadığı zannediliyor. 
Bu tamamen yanlış bir bilgidir. Kargaların ortalama ömürleri 15-20 
senedir. Kargalar özel bakım altında olsalar bile en fazla 30-40 sene 
yaşayabiliyorlar.

Bu metnin konusu aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Kargaların özellikleri 

B) Toplumun kargalar hakkında bildikleri

C) Kargaların yaşam süreleri

D) Kargalar hakkında bilinen yanlışlar

4 Hikâyenin unsurları şunlardır: 
Kişiler: Olayın oluşmasında etkili olan ya da olayı yaşayan insanlardır.
Olay: Hikâyede üzerinde söz söylenen yaşantı ya da durumdur.
Yer: Olayın yaşandığı çevre veya mekândır.
Zaman: Olayın yaşandığı dönem, an, mevsim ya da gündür.

‘’Güneş batmıştı. Saat sekize geliyordu. Ahmet, evde koltuğa oturmuş; haberlerin başlamasını 
bekliyordu. Gözü duvardaki tabloya takıldı. Tabloda bir köy manzarası vardı. Köye yaz gelmiş 
ve insanlar hasat için tarlalara yönelmişlerdi. Küçük bir köpek su içiyor, yanındaki kızcağız 
yırtık elbiselerine aldırmadan dans ediyordu. Ahmet’in aklına köyü geldi. Ahmet ve fakir ailesi 
köylerinde ne kadar da mutlulardı.’’

Yukarıdaki parçanın hikâye unsurlarının doğru verildiği seçenek hangisidir?

Kişi Olay Yer Zaman

A) Küçük köpek Haberleri beklemek Sokak Saat sekiz

B) Ahmet Gölden su içmek Ev Öğle

C) Kızcağız Dans etmek Köy Sabah

D) Ahmet Haberleri beklemek Ev Akşam
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6 İpek, okuldan eve çok yorgun geldi. Çantasını odasına bırakıp üstünü değiştirdi. Çok acıkmıştı. 
Mutfağa gitti …….. annesi daha yemek yapmamıştı.

Bu metinde boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) buna rağmen B) ama

C) fakat D) ne var ki

8
Birbiri ardınca sıralanan 

eş görevli kelimelerin arasına virgül konur.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) bu işlevine uygun kullanılmıştır?

A) Sayın misafirlerimiz, buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz.

B) Böylece, Ahmet ailesine kavuşmuş oldu.

C) Hayır, siparişleri iki güne kadar hazırlamamız gerekiyor.

D) Pazardan biraz elma, kiraz, erik ve muz aldım.

7 Sözcüklerin üzerlerine aldıkları bütün çekim-yapım eklerinin çıkarılması sonrasında ortada kalan 
ve daha da parçalanamayan anlamlı söz birimine “kök” denir. Bir sözcüğün kökü bulunurken kök 
ile sözcüğün ek almış hâli arasında mutlaka anlam bağı olmalıdır.

Buna göre altı çizili sözcüklerin hangisinin kökü parantez içinde yanlış verilmiştir?

A) Bana göre bu proje bu piyasada tutmaz. (Piyasa)

B) Sararmış yapraklar bana her zaman hüzün getiriyor. (Sarar)

C) Sinemaya gitmeyelim artık koltuklar dolmuştur. (Sinema)

D) Karanlık sokaklarda sessizce bilinmeze doğru koşarım. (Ses)
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11 Bir gün bir çoban nehirde ilerlemeye çalışırken yanına bir akrep gelir. Onu kurtarmaya karar 
verir ve parmağını akrebe uzatır ama akrep onu sokar. Çoban tekrar akrebi sudan kurtarmaya 
çalışır ama akrep onu tekrar sokar. Yakınlarındaki başka biri ona, sürekli onu sokmaya çalışan 
akrebi kurtarmaktan vazgeçmesini söyler. Ama çoban şöyle der: Sokmak akrebin doğasında 
vardır. Benim doğamda ise sevmek var. Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi 
doğamda olan sevmekten vazgeçeyim?

Aşağıda seçeneklerin hangisi bu metne başlık olamaz?

A) Akrebin Doğası B) Nehir

C) Çobanın Sevgisi D) Akrep ile Çoban

10 Başarı deyince aklımıza farklı şeyler gelir. Toplumun gözünde başarı; iyi bir maddi gelir getiren 
kariyer, büyük bir ev, lüks bir arabadır. Aslında bunlar başarılı olmanın tanımı olamaz.

Bu metinde asıl anlatılmak istenen aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru şekilde 
verilmiştir?

A) Başarı kişiden kişiye değiştiği için tek bir tanımı yoktur.

B) Toplumun gözünde başarılı insanlar hep zenginlerdir.

C) İyi bir kariyer yapmak, her zaman başarı olarak görülür.

D) Başarılı insanlar büyük bir ev ve lüks bir araba alırlar.

9 İyi bir konuşmacı aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

A) Jest ve mimiklerini ölçülü bir şekilde kullanır.

B) Konuşurken uygun ve anlaşılır bir dil kullanır.

C) Kendisini dinlemeyenleri sert şekilde uyarır.

D) Konuşmasına önceden hazırlık yapar.
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12 Ayşe bir konuda hazırlık yapıp sınıfta arkadaşlarına sunum yapacaktır. Buna göre Ayşe‛nin 
aşağıdaki hazırlıklardan hangisini yapması doğru olmaz?

A) Konuşma konusuna yönelik notlar hazırlama.

B) Konuşmasında kullanacağı araç ve malzemeleri hazırlama.

C) Konuşma provasını yapma.

D) Konuşmasını herhangi bir süre kısıtlaması olmadan yapma.

13 Küçük kız, evlerinin önündeki rengarenk çiçekler bulunan bahçeye girer. Çiçekleri çok sevdiği
için çok heyecanlanır. Çiçekleri anneme götürürsem çok sevinir, boynuma sarılıp beni öper diye 
düşünür. Bu mutlu hayal içinde çiçekleri toplar ve onlardan güzel bir demet yapıp evin yolunu 
tutar.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde bu metnin konusu verilmiştir?

A) Küçük kızın, annesi için bir demet çiçek toplaması

B) Küçük kızın, annesini çok sevmesi

C) Küçük kızın, çiçeklerle dolu bahçelerde dolaşmaktan hoşlanması

D) Küçük kızın annesinin sürprizlerden hoşlanması
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1 A

ETKİNLİK 1 KİRAZ

ETKİNLİK 2 1-D    2- F     3- H    4-E     
5-C      6-A      7-B      
8-G

2 B

3 C

4 D

5 C

6 A

7 B

8 D

9 C

10 A

11 B

12 D

13 A
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