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A) Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerle ilgili verilen bilgilerden 
doğru olanların numaralarını işaretleyiniz.

B) Altı çizili kelimelerle ilgili doğru bilgilerin yer aldığı kutucukların numaraları 
sıralandığında aşağıdaki sıralamalardan hangisi oluşur?

Sonbahar gelince bahçedeki ağaçların yaprakları dökülmeye başladı.

Kitaplıktan bir kitap alarak okumaya başladı.

Hafta sonlarında evde kalmayı seviyorum.

Anlamını bilmediğimiz kelimelerle karşılaştığımızda sözlüğe bakmalıyız.

Birkaç gün önce arkadaşlarımızla senden söz ettik.

A) 2 - 2 - 3 - 1 - 2

C) 2 - 1 - 3 - 1 - 3

B) 1 - 2 - 3 - 2 - 2

D) 2 - 3 - 3 - 1 - 3

       1. Etkinlik

Kelimenin kökü “yap” 
kelimesidir.

Kelimenin kökü fiildir.

Kelimede çekim eki 
kullanılmıştır.

Kelimenin kökü “söz” 
kelimesidir.

Kelimede yapım eki 
kullanılmıştır.

Kelimede çoğul eki vardır.

Kelimede çekim eki 
kullanılmamıştır.

Kelimede yapım eki 
kullanılmıştır.

Kelimede sadece çekim 
eki kullanılmıştır.

Kelimede “-de” çekim eki 
kullanılmıştır.

Kelime yapım eki almıştır.

Kelimede yapım eki 
kullanılmıştır.

Kelimenin kökü “evde” 
kelimesidir.

Kelimede yapım eki 
kullanılmamıştır.

Kelime “sen-den” şeklinde 
kök ve ekine ayrılır.

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3
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Aşağıdaki metinde boş bırakılan numaralı bölümlere getirilmesi gereken 
geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyerek metnin altındaki bölümde, örnekteki 
gibi eşleştiriniz.

Günlerdir çok çalışmıştı ve biraz dinlenmek istiyordu … 1 … çok yorulmuştu. Odasına 

çekildi. Battaniyeyi başına kadar çekip uyumaya çalıştı … 2 … uyuyamadı. İki haftadır 

başını hiç kaldırmadan kitabını yazıyordu … 3 … bu kadar acele etmemesi gerektiğini 

biliyordu. Biraz kendine zaman ayırabilirdi … 4 … o bunu hiç düşünmüyordu bile. Var 

gücüyle çalışıyor, kitabını bir an önce bitirmek istiyordu. Gözlerini kapattı … 5 … zihninin 

içinde kaleme dökülmek isteyen ve zihnini durmadan zorlayan bir hikâye varken uyuması 

mümkün değildi. Kalkmak istemedi yatağından … 6 … biraz daha kendini dinlemek, 

zihnine kulak vermek istiyordu. 

Dakikalarca bu şekilde kendiyle savaştıktan sonra nihayet uykuya daldı … 7 … gör-

düğü karmakarışık rüyalarla boğuştu bu kez de. Uyandığında sanki çok hareketli bir film 

seyretmiş gibiydi … 8 … gördüğü rüyaların filmden farkı yoktu. Kitabına devam etmesi 

gerektiğini fark etmişti. Önce mutfağa doğru yöneldi … 9 … acıkmıştı ve bir şeyler ye-

mek istiyordu. Buzdolabını açtı … 10 … ne yiyeceğine karar vermemişti.

ama fakatoysa ancakçünkü

1

2

3

4
5 6

7

8

9

10

       2. Etkinlik
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A) Aşağıdaki görselleri inceleyiniz.

B) Görsellerde neler dikkatinizi çekmiştir? Yazınız.

1

2

3

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

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

       3. Etkinlik
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D) Aşağıdaki bulmacada görsellerdeki yapıların ve bulundukları şehirlerin adları 
yer almaktadır. Bu yapıların ve şehirlerin adlarını bulmacada işaretledikten 
sonra görsellerin altındaki alanlara yazınız.

C) Görsellerdeki benzerlik ve farklılıkları yazınız.
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KURT, TİLKİ VE ASLAN

Ormanın birinde Aslan, Kurt ve Tilki arkadaş olmuşlar,     
beraber avlanmaya karar vermişlerdi. Büyük ormanda çeşit çe-
şit av vardı. Keçi, koyun, ceylan… Bu avların lezzetini düşün-
düklerinde üçünün de ağzının suyu akıyordu. 

Aslan önde, diğerleri ardından yola koyuldular. İşleri yolunda gitti ve üç 
tane güzel av yakaladılar. İlk günün kârı bir yaban öküzü, bir keçi, bir de semiz 
tavşan oldu. (...) Kurt ve Tilki sabırsızlanıyor, ağızlarının suyu akıyordu. Ancak 
Ormanlar Kralı Aslan, “Olur!” demeden hiçbir ava el süremezlerdi.

Kurt ile Tilki’nin bu durumunu fark eden Aslan kaygılandı. Onların açgöz-
lülüğünün arkasındaki kurnazlığı sezdi. Aslan, kendi kendine mırıldandı, “Ey 
açgözlüler! Ben size hak ettiğinizi şimdi vereceğim!” Ardından kurda dönerek:

-Ee Sevgili Dostum, sen tecrübelisin! Bu avları aramızda paylaştır da karnı-
mızı doyuralım. Kurt, ezile büzüle konuşmaya başladı:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………….......................................................................................................

Aslan Tilki’ye dönerek:
-Haydi bakalım, şu avları bir de sen pay et, dedi. 
…………………………………………………………………………………………………

……………………………………….….………………………………………… …
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………

……………………………………………………………….……………………
…………………………………………………………………………………………

………………………….………………………………………………………………..

A) Aşağıdaki metni dikkatle okuyunuz. Metnin eksik bırakılan bölümlerini 
anlam bütünlüğünü sağlayacak şekilde tamamlayınız.

       4. Etkinlik

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan “Yazılı Anlatım Değerlendirme For-
mu”nu kullanarak değerlendiriniz.
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B) Tamamladığınız metindeki hikâye unsurlarını aşağıya yazınız.

Olay Kişiler

Yer

Zaman Anlatıcı

5. SINIF 3. TEMA 5. SINIF 3. TEMA
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YAĞMUR ORMANLARI, TUNDRALAR, ÇÖLLER, ÇAYIRLAR

Dünya’mızda iklimlere göre ayrılmış farklı bölgelere biyom denir. Her 
biyomda kendi iklimine ve yaşam koşullarına uygun bitki ve hayvan top-
lulukları bulunur. Bir biyomda yaşayan tüm canlılar hem bulundukları 
bölgenin iklimine hem de birbirlerine bağlıdır. Tüm bitkiler ve hayvanlar 
bir besin zincirinin halkaları olarak yaşamlarını sürdürür.

Bilim insanları yeryüzünü farklı şekillerde biyomlara ayırmış. Bu ne-
denle biyomların adları ve sayıları farklılaşabiliyor. Yağmur ormanı, tund-
ra, çöl, çayır, iğne yapraklı orman ve fundalık gibi pek çok biyom var. 

(…)

Yağmur Ormanı

Ortalama sıcaklığın 20-25 derece arasında olduğu, tüm yıl boyunca 
yağmurun çok yağdığı, nemli ve sıcak bir biyomdur. Tropikal ve ılıman 
olmak üzere iki tür yağmur ormanı vardır. Tropikal yağmur ormanları 
Ekvator’a yakındır. Ilıman yağmur ormanlarıysa Ekvator’un kuzey ya da 
güneyindeki görece serin, deniz kıyısındaki bölgelerde bulunur. Yağmur 
ormanları yeryüzünün yaklaşık %6’sını kaplar. Buna karşın Dünya’daki 
hayvan ve bitki türlerinin yarısından fazlası burada yaşar ve atmosferdeki 
oksijenin yaklaşık %40’ını yağmur ormanları üretir.

Yağmur ormanlarında bulunan büyük ağaçlar toprağa Güneş ışığının 
ulaşmasını engellediği için tabanda az sayıda ot ve çalı yetişir. Ortak ya-
şam sürdüren eğrelti otları ve sarmaşıklar Güneş’e ulaşmak için bu bü-
yük ağaçların gövdesinden yukarılara tırmanır. Tabana dökülen yaprak-
lar; nem, termitler, solucanlar, bakteriler ve mantarlar sayesinde hızlıca 
‘‘kompost’’ adı verilen bir tür gübreye dönüşerek toprağı besler.

(…)        

Gülnur Geçmiş

       5. Etkinlik
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Dünya’mızda iklimlere göre ayrılmış farklı bölgelerdir.                              

Bir organizmanın bir sonraki organizma için besin 
oluşturduğu organizmalar dizisi.

Kutuplara yakın bölgelerin bitki örtüsü. 

Bitki artıklarından yapılan gübre. 

Funda ile kaplı yer. 

biyom     

kompost           

fundalık      

atmosfer

termit

iklim

besin zinciri

tundra

Akkarınca.  

Yeri veya herhangi bir gök cismini saran gaz tabakası, 
gaz yuvarı.         

Yeryüzünün herhangi bir yerinde hava olaylarına bağlı 
olarak gerçekleşen etkilerin uzun yılların ortalamasına 
dayanan durumu.                                                       

Biyom

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıda anlamları verilen kelimeleri kelime havuzundan seçerek örnekteki gibi 
yazınız.

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

5. SINIF 3. TEMA 5. SINIF 3. TEMA

8



Oya, aşağıdaki 6 cümleyi sırasıyla incelemiş ve bu cümlelerden bir örüntü 
oluşturmuştur. 

Oya’nın örüntü için kullandığı semboller şu şekildedir:

A) Buna göre, Oya’nın oluşturduğu örüntü aşağıdakilerden hangisidir?

B) Oya’nın örüntüsünün        işaretiyle devam ettiği biliniyorsa Oya’nın incele-
diği 7. cümle aşağıdakilerden hangisi olabilir?

       6. Etkinlik

1. Günün yorgunluğunu atmak için akşamları çay içmek gerekir.
2. Kardeşim, oyuncağını aldığım için bana küstü sanırım.
3. Suyun sıcaklığı 100 dereceye ulaştığı için su kaynadı. 
4. Atatürk, 1919’da Samsun’a gitmek için Bandırma Vapuru’na bindi.
5. Dikkat çekmek için kırmızı bir elbise seçmiş bence. 
6. Bebek, köpekten korktuğu için ağlamış olmalı. 

Nesnel yargılı sebep-sonuç cümleleri: 

Öznel yargılı sebep-sonuç cümleleri:

Nesnel yargılı amaç-sonuç cümleleri:

Öznel yargılı amaç-sonuç cümleleri:

A)

C)

B)

D)

A) Dünya’nın şekli geoit olduğu için paralel uzunlukları kutuplara doğru azalır.

B) Ressam olmak için günde üç saat çalışmak yeterlidir.

C) Bence televizyonu çok yakından seyrettiği için gözleri bozuldu.

D) Dondurmayı çok sevdiğimiz için yazın gelmesini iple çekiyoruz. 

5. SINIF 3. TEMA
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Aşağıdaki metinde yay ayraçla (    ) gösterilen yerlere getirilmesi gereken 
noktalama işaretlerinin kullanıldıkları yerlerle ilgili açıklamalar kutucuklar için-
de verilmiştir. Açıklamaları dikkate alarak yay ayraçla gösterilen boşluğa geti-
rilmesi gereken noktalama işaretini örnekteki gibi yazınız.

       7. Etkinlik

     Saat 18.30( .’  )da yapılacak gösteri için herkes hazırlanıyordu. Ortalıkta 

telaşla dolaşan öğrenciler,  öğretmenler, idareciler(    ) Telaşla bir oraya bir 

buraya koşturan öğrenciler arasında Ayşegül(    )e  rastladım. 

“Hey, Ayşegül(    )” diye seslendim. Beni duymadı. Koşup yetiştim. 

- Ayşegül, nereye gidiyorsun böyle telaşlı telaşlı?
- Ah, kusura bakma Zeynep(    ) Seni duymadım.

- Bu kadar telaşlanmamalısın, her şey yolunda gidecek. Gösterinin yıldızı sen
   olacaksın.
- (    )

- Vay be(    ) Seni daha önce hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim.

Gülümsedi. “Az sonra sahnede Ayşegül Hanım(    )ı seyredeceksiniz Zeynep 
Hanım.” dedi gülerek. 

Sayılara getirilen ekleri ayırmak için 
konur.

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları 
anlatan cümle veya ibarelerin sonuna konur.

Karşılıklı konuşmalarda, yeterli olmayan, 
eksik bırakılan cevaplarda kullanılır.

Sevinç, kıvanç, acı, korku, şaşma gibi duyguları anla-
tan cümle veya ibarelerin sonuna konur.

Seslenme, hitap ve uyarı sözlerinden 
sonra konur.

Anlatım olarak tamamlanmamış 
cümlelerin sonuna konur.

Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan 
sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur.

Özel adlara getirilen iyelik, durum ve 
bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır.

1

2

3

4

5

6

7

8
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Hüseyin Öğretmen, yapım ve çekim eklerini sınıfta tekrar etmek için bunlarla 
ilgili aşağıdaki bilgileri karışık şekilde vermiştir. 

A) Hüseyin Öğretmen’in, yukarıda verdiği bilgilerin numaralarını yazı tahtasın-
daki ilgili bölümlere yazınız.

       8. Etkinlik

Eklendikleri sözcüklerin türünü değiştirebilirler. 

Yeni sözcük türetmezler, eklendikleri sözcükleri çekimlerler. 

Eklendikleri sözcüklere işlerlik kazandırırlar. 

Eklendikleri sözcükleri yapı bakımından etkileyerek “türemiş” şeklinde 

adlandırılırlar.

Eklendikleri sözcüklerin anlamlarını değiştirirler. 

Eklendikleri sözcükleri yapı bakımından değiştirmezler.

YAPIM EKLERİ ÇEKİM EKLERİ

1

2

3

4

5

6
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B) Aşağıdaki tablodan hareketle verilen cümlelerden doğru olanların sonuna 
(D) yanlış olanların sonuna (Y) yazınız. 

1 söylenti 2 kitaplıktakiler 3 masa
4 pencerenin 5 kolumdakiler 6 silgileri
7 uyudu 8 gözlükçü 9 gecelik
10 yardımcılar 11 hayvanlarımız 12 insan

C) Hüseyin Bey, tablodaki “silgileri” kelimesinin aldığı ekleri gösteren sayı gra-
fiği ile ilgili olarak şu bilgileri vermiştir:

D) Tablodaki 2. kelimenin aldığı eklerin sayı grafi-
ğini çiziniz. 

 Buna göre “silgileri” kelimesinin aldığı eklerin sayı grafiği hangi seçenekte 
doğru gösterilmiştir?

1) Yapım ve çekim eki almayan sözcük yoktur. (...)
2) Çekim eki almış dört kelime vardır. (...)
3) 1 ve 8. kelimeler iki tane yapım eki almıştır. (...)
4) Hem yapım hem çekim eki alan kelime sayısı üçtür. (...)
5) 7 ve 11. kelimeler türemiştir. (...)
6) Sadece yapım eki alan kelime sayısı sadece çekim eki alan kelime sayısından 
fazladır. (...)
7) 10. kelimede hem yapım hem çekim eki vardır. (...)
8) 3. kelime yapım ve çekim eki almamıştır. (...)

Yapım ekleri  siyah ile gösterilmiştir.
Çekim ekleri mavi ile gösterilmiştir.
Toplam ek sayısı ise yeşil ile gösterilmiştir.

5.
4.
3.
2.
1.
0.

5.
4.
3.
2.
1.
0.

5.
4.
3.
2.
1.
0.

5.
4.
3.
2.
1.
0.

5.
4.
3.
2.
1.
0.

A) B) C) D)
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EVET KISMEN HAYIR

1
Yazımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş 
kelimelerin Türkçelerini kullandım.

2 Yazdıklarımı yazım ve noktalama kuralları yönünden inceledim.

3 Yazımı bir konu ve ana fikir etrafında oluşturdum.

4
Yazımı giriş (serim), gelişme (düğüm) ve sonuç (çözüm) bölüm-
lerine uygun yazdım.

5 Yazımın konusuna ve içeriğine uygun bir başlık belirledim.

6
Yazımı oluştururken kendi gözlem ve deneyimlerimden de 
yararlandım.

7
Yazımda (ama, fakat, ancak, lakin vb.) geçiş ve bağlantı ifade-
lerini kullandım.

8 Yazımı fabl türünün özelliklerine uygun olarak yazdım.

YAZILI ANLATIM DEĞERLENDİRME FORMU
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Kaynakça Kaynakça

Sıra 
No

Sayfa No Görsel Kaynakça ID Erişim 
Tarihi

1 2 https://www.freepik.com/free-vector/kid-got-stress-doing-homework-prepare-exam_7588724.htm 7588724 04.08.2020

2 Kapak, 3 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/52677097.html 52677097 29.07.2020

3 Kapak, 3 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

4 Kapak, 3 https://ankara.ktb.gov.tr/Resim/149784,anitkabir-40jpg.png?0 19.08.2020

5 5 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

6 6 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

7 7, 8 https://www.freepik.com/free-vector/colorful-tropical-background-with-flat-design_2686927.htm 2686927 04.08.2020

8 11 https://www.freepik.com/free-photo/textured-blackboard-with-chalks-eraser_3540043.htm 3540043 04.08.2020

Sıra 
No

Sayfa No Kaynakça

1 2 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.

2 5 Baran, Ö. (2017). “Kurt, Tilki ve Aslan”, Mesnevi’den Hikâyeler. İstanbul: Yuva Yayıncılık.

3 7 Geçmiş, G. (2019). “Yağmur Ormanları, Tundralar, Çöller, Çayırlar”. TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi, 260, 25-26.

4 10 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.
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