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KOALA

	 Avustralya’da	 yaşayan	 ve	 otobur	 bir	 hayvan	
olan	koala,	okaliptüs	ağaçlarının	dallarında	barınır.	
Böylece	hem	bu	ağaçtaki	yapraklarla	beslenir	hem	
de	avcı	hayvanlardan	korunur.	Ayaklarındaki	güçlü	
pençeleri	 ağaçta	 kolay	 tutunmasını	 ve	hareket	 et-
mesini	 sağlar.	Avcılarının	 dikkatini	 çekmemek	 için	
geceleri	beslenmeye	özen	gösterir.	Gündüzleri	ge-
nellikle	dinlenir.	Keseli	bir	hayvandır	yani	anne	koala	
doğan	yavrusunu	yaklaşık	7	ay	kesesinde	büyütür.

1 ve 2. soruları yukarıdaki metne göre cevapla-
yınız.

1. Koalaların, okaliptüs ağaçlarının dallarında ba-
rınmalarının sebepleri nelerdir?

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

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

2. Koalanın gündüzleri pasif, geceleri aktif bir hay-
van olmasının sebebi nedir?

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

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

3. Aşağıdaki ifadelerden karşılaştırma cümlesi 
olanların başına “K”, benzetme cümlesi olanların 
başına “B” yazınız.

...	 Ressamın	 bu	 tablosu	 diğer	 tablolarından	 daha	
güzel	olmuş.

...	Hamit,	Esra	kadar	uzun	değil.

...	Bacak	kadar	boyuyla	herkese	laf	yetiştiriyor.

...	Deniz	mavisi	gözleri	ile	ışıl	ışıl	bakıyordu.

...	Ülkemizin	en	kalabalık	şehri	İstanbul’dur.

...	Kaşık	kadar	suratı	olan	bebek,	çok	tatlıydı.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı 
sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A)	Hayatında	yaptığı	ilk	ve	son	hataydı.

B)	Okula	ne	geç	kaldım	ne	de	erken	gittim.

C)	Parka	gidip	gitmemek	konusunda	kararsızım.

D)	Kapıyı	bir	açıyor	bir	kapatıyor,	oyun	oynuyordu.

5. Hikaye	okumayı	çok	seviyordu.

Vatan	sevgisi	küçük	yaşta	kazanılır.

Dün	gece	güzel	bir	rüya	gördüm.	

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi, verilen cüm-
lelerde altı çizili kelimelerin eş anlamlılarından 
değildir?

A)	düş	 B)	 öykü	
C)	yurt	 D)	millet

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 
bir sözcük bulunmaktadır?

A)	Eski	bayramları	özlüyordu.

B)	Oyuncu	penaltı	atışı	kullandı.

C)	Manzaraya	bakarken,	derin	düşüncelere	daldı.

D)	Kalın	kitabını	bir	kaç	günde	bitirdi.

7. Aşağıdaki cümlelerden hayal unsuru olan cümle-
lerin başına “H”, gerçek unsur belirten cümlelerin 
başına “G” yazınız.

...	Bugün	hava	oldukça	sıcaktı.

...	Ormanda	ağaçlar	konuşuyorlardı.

...	Öğretmen	öğrencilerine	çikolata	dağıttı.

...	Ali	ailesi	ile	televizyon	izledi.

...	Ahmet	uçan	arabası	ile	dünyayı	dolaştı.

...	Teneffüste	çocuklar	yakan	top	oynadı.
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8. Atasözlerini aşağıda verilen uygun kelimelerle 
tamamlayınız.

aşı zararla akçe

gülükargayı

• Yazın	başı	pişenin	kışı	..................	pişer.

• Besle	..................	oysun	gözünü

• Öfkeyle	kalkan	..................	oturur.

• Ak	..................	kara	gün	içindir.

• ..................	seven	dikenine	katlanır.

9. “Çok	sevinmek,	mutlu	olmak” anlamına gelen de-
yim, aşağıdakilerden hangisidir?

A)	Etekleri	tutuşmak

B)	Kulağı	delik

C)	Göze	girmek

D)	Etekleri	zil	çalmak

10. Aşağıdakilerden hangisinde “insanların	yaşadıkla-
rı	yer	ve	davranışları	onların	nasıl	bir	insan	olduğunu	
gösterir” anlamındaki atasözüdür?

A)	Akıl	akıldan	üstündür.

B)	Atılan	ok	geri	dönmez.

C)	Parayı	veren	düdüğü	çalar.

D)	Aslan	yattığı	yerden	belli	olur.

11. Her	 çocuk	 aslında	 doğuştan	 bir	 bilim	 insanıdır.	
Yaşadığı	 çevreye	 büyük	 bir	merakla	 ve	 keşfetme	
arzusuyla	bakar.	İlk	adımlar,	ilk	sözcükler,	 ilk	soru-
lar	evreni	anlamaya	çalışan	bu	kâşifin	ilk	serüveni-
dir.	Bir	çocuğun	gözünden	baktığınızda	evrenin	ne	
kadar	muhteşem	ve	bilinmezliklerle	dolu	olduğunu	
anlarsınız.	Hepimiz	dünyaya	bir	zamanlar	aynı	göz-
lerle	baktık.	Yıldızların	ne	kadar	uzak,	okyanusların	
ne	kadar	derin	olduğunu	ve	uzak	dünyalarda	bizim	
gibi	canlılar	olup	olmadığını	düşündük.	Büyüyünce	
kimimiz	soru	sormayı	bıraktık,	kimimiz	ise	içimizdeki	
meraklı	çocuğu	hiç	kaybetmedik.

Bu metinden aşağıdakilerden hangisi çıkarıla-
maz?

A)	Her	çocuk	bir	bilim	insanıdır.

B)	Herkes	yetişkin	olduğunda	soru	sormayı,	sorgu-
lamayı	bırakır.

C)	Çocuklar	sorularını	evreni	anlamak,	etrafını	keş-
fetmek	için	sorar.

D)	Dünyaya	bir	çocuğun	gözüyle	baktığımızda,	bi-
linmezliklerin	ne	kadar	çok	olduğunu	fark	ederiz.

12. Aşağıdaki ifadelerden hangisinde yazım yanlışı 
yapılmıştır?

A)	Belediye	ekipleri	sokağımızda	asfalt	çalışmaları	
yapıyor.

B)	Ders	 programımızda	 perşenbe	 günü,	 Beden	
Eğitimi	dersi	var.

C)	Öğretmenimiz	okuma	yazma	öğrenenlere	kırmızı	
kurdele	taktı.

D)	Elektrik	kesintisi	çok	uzun	sürdüğü	için	mağduri-
yet	yaşandı.

13. “At	bulunur	(	)	meydan	bulunmaz	(	)	Meydan	bulunur	
(	)	at	bulunmaz.” atasözünde bulunan parantezlere 
sırasıyla hangi noktalama işaretleri konmalıdır?

A)	 virgül,	soru	işareti,	virgül

B)	 virgül,	noktalı	virgül,	soru	işareti

C)	nokta,	iki	nokta,	soru	işareti

D)	virgül,	nokta,	virgül
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14. “Küçük	ağacın	dallarının	arasına	saklanmıştı.” tüm-
cesinde hangi sözcükten sonra virgül (,) kullanı-
lırsa anlam bulanıklığı giderilmiş olur?

A)	ağacın	 B)	 dallarının	
C)	küçük	 D)	arasına

15. Kar	 lapa	 lapa	 yağmaya	 akşamdan	 başlamıştı.	
Kardeşimle	yarın	oynayacağımız	oyunların	hayalini	
kurmaya	 başlamıştık	 bile.	 Kardan	 kale	 yapıp	 kar-
topu	oynayacak,	tümsekler	yapıp	oradan	kayacak-
tık.	Sabah	oldu,	hemen	hazırlıklarımızı	yapıp	dışarı	
çıkmak	üzereydik	ki	annemin	uyarısı	ile	karşılaştık.	
Annem	daha	kalın	giyinmemizi	tembihleyip	bizi	öyle	
dışarı	çıkarmaya	razı	oldu.	Biz	de	bu	uyarıyı	kulak	
ardı	etmedik	tabii.

Parçadaki altı çizili sözcüğün yerine hangi söz-
cük yazılırsa anlam değişikliği olmaz?

A)	Dinlemedik

B)	Üzüldük

C)	Dinledik

D)	Ciddiye	almadık

16. Aşağıdakilerden hangisi sebep sonuç cümlesi 
değildir?

A)	Sınıfın	en	zeki	kızı	Oya’dır.

B)	Çok	acıktığı	için	döner	ve	künefe	yedi.

C)	Çok	uzun	boylu	olduğu	için	basketbolcu	oldu.

D)	Dişlerini	 düzenli	 fırçaladığı	 için	 dişçiye	 sık	 sık	
gitmiyordu.

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ki”nin yazımı 
doğrudur?

A)	Planlı	olki	başarın	artsın

B)	Bahçedeki	kediye	mama	verdim.

C)	Şurada	ki	elmaları	dedem	getirdi.

D)	Öyle	mutluyumki	herkese	sarılabilirim.

18. Numaralandırılmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı 
bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama aşa-
ğıdakilerden hangisi olur?

I.	 kıymetli

II.	 ömrün

III.	en

IV.	gençlik

V.	 çağıdır

A) IV - II - III - I - V

B) II - III - I - V - IV

C) IV - I - III - II - V

D)	II	-	I	-	III	-	IV	-	V

19. Küçük	 kız,	 hüzünlü	 bir	 yabancıya	 gülümsedi.	 Bu	
gülümseme	adamın	kendisini	............	iyi	hissetme-
sine	 sebep	 oldu.	 Bu	 hava	 içinde	 yakın	 geçmişte	
kendisine	yardım	eden	bir	dosta	teşekkür	etmediğini	
hatırladı.	 ...............	bir	not	yazdı,	yolladı.	Arkadaşı	
bu	 teşekkürden	o	 .............	 keyiflendi	 ki,	 her	öğlen	
yemek	 yediği	 lokantada	 garsona	 yüklü	 bir	 bahşiş	
bıraktı.

Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıda-
kilerden hangisi getirilmeli? 

A)	hemen	-	bundan	sonra	-	hatta

B)	 daha	-	hemen	-	kadar

C)	üstelik	-	ancak	-	hemen

D)	fakat	-	ancak	-	kadar

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “açmak” kelime-
si mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A)	Kavonuzun	kapağı	açmakta	çok	zorlandım.

B)	Kapıyı	açıp,	içeriye	girdi.

C)	Hava	o	kadar	güzel	ki	içim	açıldı.

D)	İçeriye	temiz	hava	girmesi	için	penceyi	açtım.


