
Sihirli Kelimeler

Asl› ve Ayça çok iyi anlaflan iki arka-
daflt›. Birbirlerini hiç k›rmaz, üz-
mezlerdi. Günün birinde Ayça'n›n
u¤urlu kalemi kayboldu. Çantas›na
bakt›, bulamad›; bütün evi arad›,
bulamad›. Morali çok bozulmufltu.
S›k›nt›s› da¤›ls›n diye Asl›'n›n evine
gitti. Asl› ile birlikte ders çal›flmaya
bafllad›lar. O s›rada u¤urlu kalemi-
nin Asl›'da oldu¤unu gördü. Ayça
hiddetle Asl›'ya ba¤›rd›:
– Demek u¤urlu kalemimi sen çal-
d›n!
Asl› flaflk›nd›, titrek sesiyle:
– Hay›r, ben kalemimi evde unu-
tunca onu bana sen vermifltin. 
Asl› a¤lamaya bafllam›flt›. Ayça biraz
düflündü. Gerçekten de kalemi As-
l›'ya o vermiflti. 
Arkadafl›na sar›ld› ve:
– Özür dilerim, unutmuflum, dedi.
Bu sihirli kelimeler her fleyi düzelt-
miflti.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›daki
metne göre cevaplay›n›z.)

1. Kimler çok iyi arkadaflt›?

A) Ahu ile Arzu B) Asl› ile Ayça
C) Azra ile Asya

2. Ayça'n›n kaybolan eflyas› hangisi-
dir?

3. Ayça nereye gitti?

A) Asl›'n›n evine
B) Parka
C) Teyzesini ziyarete

4. Ayça'n›n kaybolan eflyas› kimdey-
mifl?

A) Annesinde B) Asl›'da
C) Kardeflinde

5. Asl›'n›n Ayça'y› affetmesini sa¤layan
sihirli kelimeler hangisidir?

A) Seninle bar›flal›m.
B) Teflekkür ederim.
C) Özür dilerim.

6.

Yukar›daki trafik iflaret levhas›n›n
anlam› nedir?

A) Yaya Geçidi
B) Bisiklet Giremez
C) Alt Geçit

C)B)A)
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Birey ve Toplum Test-1



7. "‹ç" sözcü¤ü hangi cümlede "bir s›v›-
y› tüketmek" anlam›nda kullan›lm›fl-
t›r?

A) ‹çimde bir s›k›nt› vard›.
B) Meyve suyunu afiyetle içtim.
C) Evin içerisini duman sarm›flt›.

8. Pazardan elma ( ) armut (  ) üzüm
ald›m (  )

Yukar›daki cümlede bulunan bofl-
luklara hangi noktalama iflaretleri
getirilmelidir?

A) (.) (?) (,)
B) (?) (,) (.)
C) (,) (,) (.)

9. Afla¤›daki efllefltirmelerde, z›t an-
laml› sözcükleri simgeleyen görsel-
ler verilmifltir.

Buna göre, hangisi yanl›flt›r?

10.

Okuldan sonra evlerine dönen ö¤-
renciler birbirlerine ne demelidir?

A) Günayd›n B) ‹yi günler
C) Nas›ls›n›z?

11."Kara" sözcü¤ü hangi cümlede
"renk" anlam›nda kullan›lm›flt›r?

A) Bal›klar karada yaflamaz.
B) Karalar denizlere göre daha ça-

buk ›s›n›r.
C) Dumandan yüzü kararm›flt›.

12.

Onur çok mutludur. Çünkü ... 

Yukar›daki cümle nas›l tamamlana-
bilir?

A) Türkçe yaz›l›s›ndan befl ald›.
B) ö¤retmeni ona k›zd›.
C) yere düflüp aya¤›n› incitti.

A)

B)

C)
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Kahraman Türk Kad›n›

Mustafa Kemal, istasyondan flehre
do¤ru bir süre yaya olarak yürüdü.
Kendisini görmek için sabahtan iti-
baren yollar› dolduran Tarsuslular›n
aras›ndan nefle ile selamlar vererek
ilerledi. O s›rada ans›z›n bir olayla
karfl›laflt›. Millî Mücadele'deki çete
giysili bir kad›n, Atatürk'ün yolunu
keserek aya¤›na kapand›. Gözyaflla-
r›yla flöyle hayk›r›yordu:
– Bast›¤›n topra¤a kurban olay›m,
Pafla'm.
Atatürk onu yerden kald›rmak için
e¤ildi. Bu s›rada o kad›n›n Kurtulufl
Savafl›'nda cephelerde savaflan Adi-
le Çavufl oldu¤unu söylediler Ata-
türk'e. Gözlerinden iki damla yafl
düflen Atatürk, kad›n› yerden kald›r-
d› ve:
– Kahraman Türk kad›n›! Sen yer-
lerde de¤il, omuzlar üzerinde yük-
selmeye lay›ks›n, dedi.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›daki
metne göre cevaplay›n›z.)

1. Atatürk, istasyondan flehre do¤ru
nas›l geldi?

A) Yaya olarak B) Arabayla
C) Trenle

2. Atatürk bu olay› nerede yaflam›fl?

A) Adana B) Tarsus

C) Antalya

3. Atatürk'ün ans›z›n karfl›laflt›¤› olay
neydi?

A) Bir grup çocuk Atatür'e fliir oku-
du.

B) Çevresindeki insanlar çoflku
içinde Atatürk'ü alk›fllad›.

C) Çete giysili bir kad›n, Atatürk'ün
yolunu keserek aya¤›na kapand›.

4. Atatürk'ün karfl›s›na ç›kan kad›n
kimdi?

A) Ayfle Çavufl B) Adile Çavufl
C) Asiye Çavufl

5. Atatürk karfl›laflt›¤› olay karfl›s›nda
nas›l tepki verdi?

A) Atatürk hiçbir tepki vermedi.
B) Atatürk çok sinirlendi ve yoluna

devam etti.
C) Atatürk'ün gözlerinden iki damla

yafl döküldü ve kad›n› yerden
kald›rd›.
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6. Afla¤›dakilerden hangisi çiftçidir?

7. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde
noktalama hatas› yap›lm›flt›r?

A) Yar›n tiyatroya gidece¤im.
B) Zor mu zor bir soru çözdüm?
C) Bizimle gelecek misin?

8. Afla¤›da z›t anlaml› sözcükleri sim-

geleyen görseller verilmifltir. Hangi 

efllefltirme doğrudur?

9. Zeki ( ) Mete ve Sema ders çal›fl›yor ( )

Yukar›daki cümlede bulunan bofl-
luklara hangi noktalama iflaretleri
konmal›d›r?

A) (,)  (.) B) (?)  (.) C) (.) (.)

10.

"Ece dersi dikkatli dinledi¤i için
.................." cümlesi nas›l tamam-
lanmal›d›r?

A) yaz›l›dan zay›f ald›.
B) s›n›fta kald›.
C) baflar›l› bir ö¤rencidir.

11."Vatan" sözcü¤ünün anlam› nedir?

A) Kalemle yaz›lm›fl fleyleri silmeye
yarayan araç.

B) Bir halk›n üzerinde yaflad›¤›, kül-
türünü oluflturdu¤u toprak par-
ças›.

C) Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya
getirilmifl, yaz›l› kâ¤›t yaprakla-
r›n bütünü.

C)

B)

A)

A) B)

C)
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Çikolata A¤ac›

Nil, rengârek a¤açlar›n oldu¤u tuhaf
bir bahçede bulmufltu kendini. Bah-
çe tuhaft› çünkü a¤açlarda meyve-
ler de¤il, çikolatalar vard›. Evet, çi-
kolata a¤ac›yd› bunlar. Doya doya
çikolata yemeye bafllad›. Yedikçe yi-
yesi geliyordu. Birden bir zil sesi
duydu. Korkuyla s›çrad›. Nil rüya
görmüfltü. Ama rüyas›nda gördü¤ü
çikolatalar›n tad› hâlâ dama¤›nday-
d›. O gün çikolatalar›n nas›l yap›ld›-
¤›n› araflt›rmaya kara verdi. Tatil ol-
du¤u için kütüphaneye gidip araflt›r-
ma yapt›. Kitapta flunlar yaz›yordu:
Çikolata için gerekli kakao taneleri
a¤açtan elde edilir. Sonra bu tane-
ler temizlenip kavrulur. Daha sonra
kakao taneleri ezilir ve eritilir. En
sonunda so¤utulup kaplara dökü-
lür. ‹flte çikolata böyle haz›rlan›r.

(1, 2, 3 ve 4. sorular› yukar›daki
metne göre cevaplay›n›z.)

1. Nil kendini nerede buldu?

A) Güzel bir evde
B) ‹lginç bir çiftlikte
C) Tuhaf bir bahçede

2. Bahçe niçin tuhaft›?

A) Çünkü a¤açlarda meyve de¤il,
çikolatalar vard›.

B) Çünkü bahçede garip hayvanlar
vard›.

C) Çünkü bahçenin her taraf› kaz›l-
m›flt›.

3. Nil, ne yapmaya karar verdi?

A) Sinemaya gidip film izlemeye
B) Mutfa¤a gidip pasta yapmaya
C) Kütüphaneye gidip araflt›rma

yapmaya

4. Hangisi çikolatan›n üretim aflamala-
r›ndan de¤ildir?

A) A¤açtan elde edilen kakao tane-
leri kavrulur.

B) Kakao taneleri sabunla y›kan›r.
C) Kakao taneleri ezilir.

5.

An›l terli terli so¤uk su içti¤i için ...
Yukar›daki cümle, verilen görsele
göre nas›l tamamlanmal›d›r?

A) hasta oldu. B) çok neflelidir.
C) top oynad›.
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6. "Yaz" sözcü¤ü hangi cümlede "mev-
sim ad›" olarak bulunmaktad›r?

A) Güzel bir hikâye yazd›m.
B) Bu yaz tatile Antalya'ya gidece¤iz.
C) Ö¤retmenim yaz›m› çok be¤eni-

yor.

7.

Yukar›da sembollerle belirtilmifl re-
simler verilmifltir. Resimler olufl s›-
ras›na göre yan yana dizilecektir. 

Buna göre, sembollerin s›ralamas›
nas›l olmal›d›r?

8. çok / severdi / oynamay› / karde-
flim / oyuncaklar›yla

Yukar›daki kelimelerle oluflan anlam-
l› ve kurall› cümle hangisidir?

A) Çok kardeflim oyuncaklar›yla se-
verdi oynamay›.

B) Kardeflim oyuncaklar›yla oyna-
may› çok severdi.

C) Oyuncaklar›yla çok oynamay›
severdi kardeflim.

9. "Yaya kald›r›m›ndan yürümeliyiz.
Çünkü ..."

Yukar›daki cümle nas›l tamamlana-
bilir?

A) a¤açlar çok güzeldi.
B) araçlar bize çarpabilir.
C) vitrinlere bak›yorum.

10.

"Pembe" kelimesi hangi kelimenin
önüne gelirse yukar›daki görseli
karfl›lar?

A) Çanta B) Elbise C) Patik

11."–l›k" eki hangi sözcü¤e geldi¤inde
bir eflya anlam› kazanmaz?

A) Tuz B) Kalem
C) Bol

12."–çi" eki hangi sözcü¤e getirildi¤inde
sözcük meslek anlam› kazanmaz?

C)

B)

BAL

A)

– – –A)

– – –B)

– – –C)
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Kardan Çocuk

Hale ile Mete kartopu oynuyordu.
Hale Mete'ye "Kardan adam yapal›m
m›?" dedi. Mete, "Tamam ama bi-
zimkisi kardan çocuk olsun." dedi.
Birlikte bafllad›lar çal›flmaya. Bitir-
diklerinde harika bir kardan çocuk
ç›km›flt› ortaya. Hale, "Keflke o da
bizim gibi canl› olsa." diye m›r›ldan-
d›. Akflam yaklafl›nca evlerine dön-
düler. Ertesi gün, Hale kardan çocu-
¤u çok merak etmiflti. Onu görmek
için d›flar› ç›k›. Fakat kardan çocuk
orada yoktu. Çok üzüldü. Mete de
yan›na gelmiflti. Birden "Pifltt!" diye
bir ses duydular. Dire¤in arkas›nda
birinin oldu¤unu fark ettiler. Yavafl-
ça o yöne do¤ru ilerlediler. Ama o
da ne? Bu dün yapt›klar› kardan ço-
cuk  de¤il miydi? Çok korkmufllard›.
Kardan çocuk, "Korkmay›n! Hale,
dün benim canlanmam› dilemiflti.
Dilek perisi bunu duymufl. Bir gün-
lü¤üne beni canland›rd›. " dedi. O
gün, kardan çocukla oyunlar oyna-
d›lar, çok e¤lendiler. Sonraki gün
kardan çocuk erimiflti. Kim bilir bel-
ki de ya¤mur damlas› olup döner bi-
ze.

(1, 2, 3, 4, 5 ve 6. sorular› yukar›da-
ki metne göre cevaplay›n›z.)

1. Kimler kartopu oynuyordu?

A) Seda ile R›za B) Nil ile Cenk
C) Hale ile Mete

2. Çocuklar ne yapm›fllar?

A) Kumdan kale
B) Kardan çocuk
C) Bezden bebek

3. Çocuklar eve ne zaman dönmüfller?

A) Akflam yaklafl›nca
B) Sabah olunca
C) Ö¤leüzeri

4. Hale, m›r›ldanarak ne demifl?

A) Keflke bugün bayram olsa.
B) Keflke annem kek yapsa.
C) Keflke o da bizim gibi canl› olsa.

5. Dire¤in arkas›ndan seslenen kim-
mifl?

6. Kardan çocuk nas›l canlanm›fl?

A) Kendi kendine
B) Perinin sihriyle
C) Ya¤murun ya¤mas›yla

A) B)

C)
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7. Afla¤›daki efllefltirmelerden hangisi
yanl›flt›r?

8. Afla¤›daki sözcük çiftlerinden hangi-
si efl anlaml› de¤ildir?

A) ‹tina – Özen
B) Sonra – Yar›n
C) Latife – fiaka

9. Afla¤›da z›t anlaml› sözcükleri sim-
geleyen görseller verilmifltir.

Hangi efllefltirme yanl›flt›r?

10.Afla¤›daki cümlelerin hangisindeki
alt› çizili sözcük yanl›fl yaz›lm›flt›r?

A) Yeni bir çift ayak kab› ald›m.
B) Arkadafllar›mla ip atlad›m.
C) Oyun oynamay› seviyoruz.

11.

Yukar›daki levhan›n anlam› nedir?

A) Sigara içilebilir.
B) Sigara içmek yasakt›r.
C) Sigara hasta eder.

12.

"Ozan yemek yiyor." cümlesindeki
"Ozan" sözcü¤ü yerine hangi sözcük
gelebilir?

A) Biz B) Sen C) O

13.Afla¤›daki sözcük çiftlerinden hangi-
si z›t anlaml› de¤ildir?

A) A¤›r – Hafif
B) Eksi – Art›
C) Yüksek – Tepe

C)

B)

A)

A)

B)

C)

Halter

Buz pateni

Jimnastik
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Havam›z› Kirletmeyelim

Ö¤retmen bütün ö¤rencilerinden
hava kirlili¤i konusunda bir araflt›r-
ma yapmalar›n› istemiflti. Mert ko-
nuyu araflt›rmak için bilgisayar›n›
açt›. ‹nternete "hava kirlili¤i" yazd›
ve okumaya bafllad›. fiu bilgilere
ulaflm›flt›: Hava kirlili¤i, canl›lar›n
sa¤l›¤›n› olumsuz yönde etkileyen
havadaki yabanc› maddelerin nor-
malin üzerindeki miktar ve yo¤unlu-
¤a ulaflmas›d›r. Bu yabanc› madde-
ler insanlar›n ci¤erlerine zarar ver-
mekte, ozon tabakas›n› delmekte,
ormanlar› tahrip etmektedir. Bütün
bu yaz›lanlar Mert'i korkutmufltu.
Hemen hava kirlili¤ini önlemek için
al›nacak önlemleri araflt›rmaya bafl-
lad›. Yeflil alanlar› ço¤altman›n, sa-
nayi tesislerinin bacalar›na filtre ta-
k›lmas›n›n, toplu tafl›ma araçlar›n›n
kullan›lmas›n›n bu önlemlerden ol-
du¤unu ö¤rendi. Mert'in araflt›rmas›
haz›rd› art›k. Hem çevre konusunda
bir fleyler ö¤renmenin hem de öde-
vini haz›rlaman›n huzuruyla derin
rüyalara dald›. 

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular› yukar›daki
metne göre cevaplay›n›z.)

1. Ö¤retmen ö¤rencilerinden hangi
konuyu araflt›rmalar›n› istemifl?

A) Havadaki gazlar  B) Hava durumu
C) Hava kirlili¤i

2. Mert konuyu nas›l araflt›rd›?

A) Kütüphaneye gidip kitap okuya-
rak

B) Bilgiyasar›n› aç›p internete girerek
C) Annesine gidip soru sorarak

3. Hava kirlili¤i nedir?

A) Canl›lar›n sa¤l›¤›n› olumsuz yön-
de etkileyen havadaki yabanc›
maddelerin normalin üstündeki
miktar ve yo¤unlu¤a ulaflmas›d›r.

B) Sulara at›lan çöplerin sular› kir-
letmesidir.

C) Ellerimizi y›kamamam›z sonucu
vücudumuza mikroplar›n yerlefl-
mesidir.

4. Hangisi hava kirlili¤ini önlemek için
al›nacak önlemlerden biridir?

5. Mert niçin huzurlu uyudu?

A) Sevdi¤i yemekleri yedi¤i için
B) Hem yeni bir fleyler ö¤rendi¤i

hem de ödevini yapt›¤› için
C) Ödevini yapacak çok vakti oldu-

¤u için

A) B)

C)
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6.

Umut ya¤murda yürüdü¤ü için ... 

Yukar›daki cümle nas›l tamamlana-
bilir?

A) Island› B) kurudu
C) sabah oldu

7. Afla¤›daki cümlelerin hangisinde z›t
anlaml› sözcükler bir arada bulun-
maktad›r?

A) Ö¤retmenimiz bize kolay bir so-
ru sordu.

B) Güzel ve çirkin sözcüklerinin an-
lam›n› biliyor musunuz?

C) Yar›n s›n›fça pikni¤e gidece¤iz.

8.

Yukar›daki görsellerde ne anlat›l›-
yor?

A) Çocuklar topra¤› kaz›yor, orman
yan›yor.

B) Çocuklar piknik yap›yor ve or-
manda hava karar›yor.

C) Çocuklar fidan dikiyor ve dikilen
fidanlar orman oluyor.

9. "..... ›s› ve ›fl›k kayna¤›d›r."  cümle-
sindeki bofllu¤a hangi sözcük yaz›l-
mal›d›r?

A) Günefl B) Bulut
C) Ay

10.Afla¤›daki görsellerde varl›klar›n te-
kil ve ço¤ul hâlleri verilmifltir.

Buna göre, hangisinde yanl›fll›k ya-
p›lm›flt›r?

11."Dolu" sözcü¤ü hangi cümlede "içi
bofl olmayan dolmufl" anlam›nda
kullan›lm›flt›r? 

A) Dolu ya¤›yor, dolu taneleri yüzü-
me çarp›yordu.

B) Sürahiyi a¤z›na kadar suyla dol-
durmufltu.

C) Hava durumunda bugün dolu
ya¤aca¤› söylendi.

12."Bardak k›r›ld›. Çünkü ..." cümlesi
nas›l tamamlanabilir? 

A) yere düfltü.
B) eldiven örmüfl.
C) cam› kapat›r m›s›n?

A)

C)

B)
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