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A) Yukarıdaki metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.

(...) Bilirsiniz, kedi dostlarımız sık sık yük-
sek yerlere tırmanır. Buralardan ustalıkla 
atlayıverdiklerine de tanık olmuşsunuzdur. 
Ancak bazen aksilikler olabilir. İşte böyle du-
rumlarda, kedilerin doğrultma refleksi dev-
reye girer. Bu refleks kedilerin en az zararla 
ayakları üstüne düşmelerini sağlar. (...)

Doğrultma refleksi sırasında kedilerin 
birkaç farklı organı birlikte çalışır. Düşme sı-
rasında kediler, gözleriyle çevreyi hızlıca ta-
rarken dengede kalmak ve yön bulmak için 
de iç kulaklarında bulunan yapılar devreye 
girer. Böylece kediler hangi yönün yukarı 
ve hangi yönün aşağı olduğunu hızlı bir şe-
kilde anlar. Sonra da başlarını aşağı doğru 
döndürür. Kuyrukları sayesinde gövdeleri 
de başlarının hareketini takip eder. Kedi-
lerin bu dönüşleri yapabilmesinde omur-
galarının çok esnek olması ve köprücük 
kemiklerinin yani omuz ve göğüs kemiklerini 
birbirine bağlayan kemiklerinin olmaması da 
etkilidir. Bu sayede kediler düşme sırasında 
gövdelerini kolayca ve hızla döndürebilir.

 

Kediler dönmek ve dört ayak üstüne dü-
şebilmek için bacaklarını da uygun şekilde 
hareket ettirir. Bacaklarını uzatıp geri çeke-
rek dönme ve düşme hızlarını değiştirirler. 
Örneğin bacaklarını dört bir tarafa uzatarak 
hava direncini artırırlar. Bunun sonucunda 

düşme ve dönme hızları azalır. 
Bacaklarını kendilerine doğru 
çekip sırtlarını kamburlaştırdık-
larındaysa dönme hızları artar. 
İşte kediler bu şekilde dönme ve 

düşüş hızlarını azaltıp artırabi-
lir. Bu da gövdelerinin hangi 

bölümünün daha önce yere 
temas edeceğini kontrol 
edebilmelerine katkı sağlar. 
Böylece kediler genellikle 

dört ayakları üzerine düş-
meyi başarır.Kedilerin bacakları 

uzun, ince ama çok da kaslıdır. Ayrıca ke-
dilerin bacaklarındaki eklemlerin açıları in-
sanlarınkinden farklıdır. Bunlar da düşmenin 
etkisini azaltmaya ve kedilerin zarar görme-
melerine katkı sağlar. (...)

         
                            (Kısaltılmıştır.)

 Yasemin Özdem Yılmaz

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

KEDİLER DÖRT AYAK ÜSTÜNE NASIL DÜŞER?

       1. Etkinlik
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B) Aşağıdaki kelimeleri metinden hareketle anlamlarıyla eşleştiriniz.

1) ustalık (...) Bir işin yolunda gitmemesi durumu, elverişsizlik.

(...) Beceriklilik, el uzluğu, maharet.

(...) Tellerden oluşan ve kasılarak vücut hareketlerini 
sağlayan organ ve bu organın telsi dokusu, adale.

(...) Vücut kemiklerinin uç uca veya kenar kenara gelip 
birleştiği yer, mafsal.

(...) Dıştan veya içten gelen bir uyarım sonucunda or-
ganizmada tepkilere yol açan istemsiz sinir etkinliği.

(...) Omuz başıyla göğüs kemiğinin üst ucu arasında 
bulunan ve derinin altında belli olan uzunca kemik.

(...) Sırt boyunca uzanarak vücuda destek sağlayan, 
kemikten, kıkırdaktan veya her ikisinden oluşan, içinde 
omuriliği barındıran kemik yapı.

5) köprücük 
kemiği

2) aksilik

6) kas

3) refleks

7) eklem

4) omurga
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   Anı türünün özellikleri şunlardır:
• Yaşanmış bir olayı ya da durumu anlatır.
• İnsan belleğinde iz bırakan olay ve durumları anlatır.
• Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı yaptığı için tarihçilere ışık tutar.
• Kişilerin yaşamlarını, çalışma ve araştırmalarını anlatır.
• Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
• Anlatıcı, yazarın kendisidir.

Buna göre, aşağıdaki bölümlerden hangisi anı türünde yazılmış bir metinden alınmış 
olabilir?

A) Karganın biri bir parça et bulup çalmış, çıkmış bir ağacın üstüne. Oradan bir 

tilki geçiyormuş. “Alırım ben bunun ağzından o eti!” diyerek durmuş, karganın 

boyunu posunu, güzelliğini övmeye başlamış: “Ah!” demiş.

B) Atatürk, kitabı aldı. Üzerinde kendi adını görünce meraklandı, hemen kapa-

ğını açtı. Sonra sayfaları hızlı hızlı çevirmeye başladı. Bazı sayfalarda ise du-

rup uzun uzun düşündüğü görüldü. Atatürk’ün merakla baktığı bu kitap, kendi 

yazdığı ya da çevirdiği kitapların bir araya getirilmesinden oluşuyordu. Kitabı 

masaya bıraktıktan sonra cildi hazırladığımız için bize teşekkür etti. 

C) Haber bültenlerinde olay yerine ya da stüdyo dışındaki konukların bulun-

duğu mekâna bağlanılması ve bizlere buradan görüntü aktarılması sık sık uy-

gulanan bir yöntemdir. Canlı bağlantı, haberleri hem daha ilginç hem de daha 

inandırıcı kılmaktadır. Canlı bağlantı üç biçimde gerçekleşmektedir. Bunlar; 

canlı yayın, naklen yayın ve uydu aracılığıyla yayın olarak sayılabilir. Şimdi bu 

üç bağlantı türüne kısaca göz atalım.

D) Teknolojinin yaşamımıza kattığı renkler ve bize sağladığı yararlar saymakla 

bitmez. Bırakın eskileri, internetsiz, akıllı telefonsuz, bilgisayarsız, sosyal med-

yasız, arama motorsuz, sanal ticaretsiz bir yaşam bundan sonrası için düşünü-

lemez. (...) Hani eskilerin klasik bir sorusu vardır: Bir adaya düşseniz yanınıza 

mutlaka almak istediğiniz üç şey ne olur? Bu sorunun cevabı kesinlikle her 

yaşa göre değişir! Çocuklarda ve gençlerde üçünden biri ya da ikisi kesinlikle 

teknoloji ağırlıklı bir şeyler olur. (...)

       2. Etkinlik
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A) Aşağıdaki cümleleri anlamlarına uygun olan deyimlerle örnekteki gibi eşleştiriniz.

       3. Etkinlik

(...) Canımın içi 
1) Aniden rahatsızlanan yaşlı adam son bir gayretle 
telefona sarıldı.

4) Kendisine verilen her işi çabucak bitiren biriydi.

2) Hayatta en çok sevdiğim kişi annemdir.

3) O kadar gürültü yapıyorlardı ki gürültüden başım 
ağrımaya başladı.

5) Kardeşim odaya girer girmez kaybettiğim 
anahtarı buldu.

8) Bu sorumsuzluğa tahammül edemeyip çok 
sinirlenmişti.

9) Babasının aldığı hediye onu çok sevindirmişti, yerin-
de duramıyor sevinçle etrafta koşuşturuyordu.

10) Derste öğretmenini dikkatle dinliyordu.

6) Onun çektiği acıları gördükçe çok üzülüyordu.

7) Çetin Bey; yaptığı her işi çok dikkatle inceler, en 
ufak bir ayrıntıya bile dikkat ederdi.

(...) Küplere binmek 

(...) Kulak kesilmek

(...) Etekleri zil 
çalmak

(...) Eliyle koymuş 
gibi

(...) Eli çabuk

(...) Kılı kırk yarmak

(...) Can havliyle 

(...) İçi parçalanmak 

(...) Kafası kazan 
gibi olmak

2
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B) Aşağıdaki yakın/benzer anlamlı atasözlerini örnekteki gibi eşleştiriniz.

(...) Kır atın yanında duran ya 
huyundan ya suyundan...

1) Ev alma, komşu al.  

4) İyilik eden iyilik bulur. 

2) Sakla samanı, gelir zamanı.

3) Rüzgâr eken fırtına biçer. 

5) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

8) Huy canın altındadır. 

9) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. 

10) Aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz.

6) Birlikten kuvvet doğar.

7) Kalıp kıyafetle adam, adam olmaz. 

(...) Ak akçe kara gün içindir.

(...) Eşeğe altın semer vursalar 
yine eşektir.

(...) Bir elin nesi var, iki elin sesi 
var.

(...) Komşu komşunun külüne muh-
taçtır. 

(...) Deve boynuz ararken  ku-
laktan olmuş. 

(...) Kurt köyünü değiştirir, hu-
yunu değiştirmez.

(...) Ne ekersen onu biçersin.

(...) Öfkeyle kalkan zararla 
oturur.

(...) Söz var, iş bitirir; söz var, 
baş yitirir. 

5
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Aşağıdaki cümlelerde çoğul eklerinin cümlelere kattığı anlamları inceleyiniz. Bu 
anlam özelliklerine göre, cümlelerin numaralarını örnekteki gibi yaprakların üzerine 
yazınız. 

       4. Etkinlik

1. Müdür Beyler, toplantıya katılamayacaklarını bildirdiler. 

2. Ezgiler, yeni bir eve taşınacaklar. 

3. Bu vatan; Fatihlerin, Mustafa Kemallerin omuzlarında yükseldi.

4. Onu görünce hayretler içinde kaldık.

5. Beyefendiler nihayet bilgisayarın başından kalkabildiler. 

6. Ateşler içinde yanıyordu hastalanan çocuk.

7. Hasanlar, tatile çıkmışlar. 

8. Daha nice Yunuslar, Mevlânalar yetiştireceğiz.

9. Törenimize Vali Hanımlar da katılacaklar. 

10. Vay, Ali Beyler ödevlerini bitirebilmişler mi?

11. Hanımefendilerin sınava hazırlanmaya niyeti yok sanırım. 

12. Ahmet Beyler okulumuzu teşrif etmeden önce hazırlıkları tamamladık. 

13. Bu akşam bize Eceler gelecekler. 

14. Dünyalar kadar işim var.

15. Sahnede küçük Mozartlar vardı âdeta. 

ÇOĞUL
EKİ

Abartma

Aile
Saygı

Benzerleri
Alay / Sitem

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

1
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Aşağıda, internete bağlanmanızı sağlayan modeminizin arızalanması durumunda 
hangi işlemleri yapmanız gerektiğiyle ilgili yönergeler karışık bir biçime verilmiştir. 
Yönergeleri okuyarak bunların hangi sırayla yapılması gerektiğini belirleyiniz. Yöner-
gelerin başlarındaki boşluklara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 sayılarını örnekteki gibi yazarak 
yönergelerin sırasını belirtiniz.

       5. Etkinlik

Elektrik ve telefon kablosu bağlantılarında bir sorun olmadığı 
hâlde modeminiz çalışmıyorsa bilgisayarınızı açarak ve modemi-
nizi görebileceğiniz bir yere konumlandırarak müşteri hizmetlerini 
arayınız.

Müşteri hizmetlerinin yönlendirmelerini uyguladığınız hâlde hâlâ 
sorununuz çözülmediyse modeminizin markasını öğrenerek teknik 
bir ekipten yardım isteyiniz.

Telefon kablosu modeminizin arkasındaki girişe takılı ise modemi-
nizin önündeki sarı renkli sinyal ışığı yanıyor olmalıdır. Bu ışık yan-
mıyorsa modeminizin arkasını çeviriniz.

Modeminizin elektrik bağlantısında bir sorun yoksa ve önündeki 
kırmızı renkli güç lambası yanıyorsa telefon kablosu bağlantısını 
kontrol etmeniz gerekir.

Modeminizin arkasını çevirdiğinizde telefon kablosunun takılı ol-
ması gereken girişi görebilirsiniz.

Telefon kablosu bu girişe takılı değilse kabloyu yerine takınız. Bu 
durumda sorununuz çözülecektir. Kablo takılı ise ve sinyal ışığı da 
yanıyorsa sorun başka bir nedenden kaynaklanıyordur.

Modeminiz sinyal göndermeyi durdurduysa ilk olarak modeminizin 
elektrik bağlantısını kontrol ediniz.

Müşteri hizmetleri modeminizden sinyal alabilmeniz için size ge-
rekli yönlendirmeleri yapacaktır.

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

1
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       6. Etkinlik

Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Bu görselleri ve görsellerin yanında yer alan konula-
rı kullanarak birer metin yazınız.

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Konu: Hayvanları korumanın

önemi

Konu: Bilimin insanlığa katkıları
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.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

.............................................................

Konu: İnsanın doğadaki yeri 

Konu: Bilinçli tüketimin önemi
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VÜCUDUMUZUN ÇOĞU SUDAN OLUŞUR

Beynimizin işlevlerini gerçekleştirebil-
mesi için su gerekir. Eklem sıvılarımızın 
içeriğinde su bulunur. Eklem sıvısı eklemle-
rimizin aşınmasını önler, darbelerden korun-
masını sağlar. Sindirim sırasında besinlerin 
parçalanması ve vücudun diğer 
bölümlerine taşınmasında su rol 
oynar. Kanımızın çoğu sudur. Kan; 
besinlerin, oksijenin, vitamin ve 
minerallerin hücrelerimize taşın-
masını sağlar. Ayrıca atık ürünleri 
de hücrelerden uzaklaştırmaya 
yarar.

İdrarımızın çoğu sudur. Vü-
cudumuzda gerçekleşen olaylar 
sonucunda açığa çıkan bazı atık 
maddeler dışarı atılır. Gözyaşı-
mızda bolca su bulunur. Gözya-
şımız gözlerimizin nemli ve temiz 
kalmasını sağlar. Bazı organla-
rımızın iç yüzeyinden mukus adı 
verilen ve çoğu sudan oluşan bir 
sıvı salgılanır. Örneğin burnu-
muzdan salgılanan mukus; toz ve 
mikroorganizmaların vücudumuza 
girmesini önlemeye yarar. 

Tükürüğümüzün neredeyse tamamı su-
dur. Tükürük besinlerin parçalanması, ağzın 
nemli kalması, tat alma, konuşma gibi işlev-
lerin yerine getirilmesinde rol oynar.

Sağlıklı bir insanın vücut sı-
caklığı yaklaşık 37 derecedir. Su, 
vücut sıcaklığımızın bu düzeyde 
kalmasında rol oynar. Örneğin 
hava çok sıcak olduğunda terleriz. 
Terleme vücudumuzun ısı kaybet-
mesini yani serinlemesini sağlar.

Su sağlıklı bir yaşamın teme-
lidir. Ağırlığımızın yaklaşık yüzde 
altmışı sudur. Bu suyun yarıdan 
fazlası hücrelerimizin içinde, ka-
lanı da hücreler arası sıvılarda ve 
kanımızda bulunur. Sonuç olarak 
vücudumuzda gerçekleşen birçok 
olayda su rol oynar.   
    

Kübra Kara

       7. Etkinlik

Metinde okuduğunuz nesnel cümlelerden hareketle suyun hayatımızdaki önemini 
anlatan bir metin yazınız. Metninizde öznel ifadeler kullanınız.

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
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Sinem ve Ceyda bir alışveriş merkezindeki elektronik mağazasında karşılaştı-

lar. Uzun zamandır görüşmeyen iki arkadaş birbirine sarıldılar. 

Ceyda: 

“Senin ne işin var burada?”
    I                                II

Sinem, elindeki telefonu göstererek:

“Bunu geçen hafta bu mağazadan almıştım. Ama dün arızalandı. Değiştirmek 
    III

için görüşeceğim mağazayla. Sen niçin geldin?” 

                               
IV

“Ben de kulaklık almayı düşünüyorum ama hiçbirini beğenmedim. Tam 

   
V

         
VI 

çıkıyordum ki seni  gördüm.”   

      
VII

AÇIK

CEP TELEFONU MAĞAZASI

......................... ......................... .........................

......................... .........................

       8. Etkinlik

Bu metinde kullanılan zamirler, altları çizilerek numaralandırılmıştır. Bu zamirlerin han-
gi varlığa karşılık geldiğini aşağıdaki görseller arasından seçerek zamirin numarasını 
ilgili görselin altına yazınız.

Ceyda Sinem
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Kaynakça Kaynakça

Sıra 
No

Sayfa 
No

Görsel Kaynakça ID Erişim 
Tarihi

1 Kapak, 1 https://tr.123rf.com/photo_42253965_gray-cat-sitting-isolated-on-white-background.html 42253965 05.08.2020

2 2 https://www.freepik.com/free-vector/lovely-collection-watercolor-kittens_1233230.htm 1233230 07.08.2020

3 1,2 https://www.freepik.com/free-vector/repeated-dog-cat-paw-print-pattern-set_6972742.htm 6972742 07.08.2020

4 3,4 https://www.freepik.com/free-vector/background-bokeh-effect-gradient_6283462.htm 6283462 07.08.2020

5 6 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

6 Kapak, 8 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/38732580.html 38732580 05.08.2020

7 Kapak, 8 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/38495347.html 38495347 05.08.2020

8 Kapak, 9 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/106895469.html 106895469 05.08.2020

9 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/70083078.htm 70083078 05.08.2020

9 10 https://www.freepik.com/free-vector/body-water-set-with-water-functions-flat-isolat-
ed-vector-illustration_6932229.htm

6932229 07.08.2020

10 11 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

Sıra 
No

Sayfa No Kaynakça

1 1 Yılmaz, Y. Ö. (2019). “Kediler Dört Ayak Üstüne Nasıl Düşer?”, Bilim Çocuk Dergisi, Sayı 264, s. 16, 17, 18, 19.

2 3 Bulut, S. (2009). “Derleme Yasası Nasıl Çıktı?”, Büyük Atatürk’ten Küçük Öyküler, İstanbul:Can Sanat Yayınları

3 10 Kara, K. (2019). “Vücudumuzun Çoğu Sudur”, Bilim Çocuk Dergisi, Sayı 261, s. 22, 23.

4 11 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.

Sıra 
No

Sayfa No İnternet Kaynakçası Erişim 
Tarihi

1 3 http://kastamonuodm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_02/28145427_T6-02-C.pdf 20.08.2020

2 3 http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tv%20Haber%20Yaz%C4%B1m%C4%B1.pdf 20.08.2020

3 3 http://www.megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Tv%20Haber%20Yaz%C4%B1m%C4%B1.pdf 20.08.2020
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