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Parçada Anlam-2 (Ana Düşünce-Şiirde Ana Duygu-Konu- 5N1K)

ÇİTALAR
Çita, kedigiller ailesinin en hızlı koşan üyesidir. 
Saatte 100 km hıza ulaşabilmesi çitaların en önemli 
özelliğidir. Bu kadar hızlı oldukları için avlarını 
kolayca yakalayabilirler. 
Bugün dünyada 12.000 kadar çita olduğu 
düşünülüyor. Çitalar günümüzde sadece Afrika ve 
Ortadoğu’da yaşamaktadır. Araştırmalar sonucunda 
binlerce yıl önce Kuzey Amerika ve Asya’da da çita 
yaşadığı tespit edilmiştir.  
Çitalar, avlarını izlerken rahatlıkla gizlenebilecekleri 
çayırlık alanlarda yaşar. Sabahları ve öğleden sonra 
avlanmayı sever. Etobur olan çitalar, genellikle 
ceylan ve antilop avlayarak beslenir. Avlanmak için 
koşmaya başlamadan önce uzun süre saklanır. 
Avına yaklaşınca koşmaya başlar. Yirmi saniye sonra 
avını yakalar ancak nefes nefese kalır. Bu yüzden 
avını yemeden önce 20-30 dakika dinlenir. Bu 
dinlenme bazen düş kırıklığına uğramasına neden 
olur. Çünkü çevrede yaşayan etoburlar -sırtlan, 
leopar, aslan, akbaba gibi hayvanlar- bu ava ortak 
olabilir.

(1, 2, 3, 4 ve 5. sorular bu parçaya göre cevaplana-
caktır.)

1.  Çitalar günümüzde nerede yaşamaktadır?

A) Kuzey Amerika’da ve Asya’da
B) Afrika’da ve Ortadoğu’da
C) Avustralya’da ve Güney Amerika’da
D) Avrupa’da ve Asya’da

2.  Çitalar ne zaman avlanmayı sever?

A) Sabah ve öğleden sonra
B) Gece karanlığında
C) Güneş batarken
D) Yaz sıcağında

3.  Çitalar nasıl beslenir?

A) Çayırlık alanlardaki otları yiyerek
B) Ceylan ve antilop avlayarak
C) Kuşları ve sürüngenleri yiyerek
D) Leşleri yiyerek

4.  Çitalar avını yemeden önce niçin dinlenir?

A) Avını yakalarken yorulduğu için
B) Uykusu geldiği için
C) Midesini sindirime hazırlamak için
D) Karnı aç olmadığı için

5.  Çitaların en önemli özelliği nedir?

A) Saatte 100 km hızla koşması
B) Çayırlık alanlarda yaşaması
C) Kedigiller ailesinden olması
D) Etobur olması

6.  Arı kovanında en çok görevi olan arılar, dişi işçi arı-
lardır. Ana arı ve erkek arı ise arı neslinin devamını 
sağlamakla sorumludur. Arı ailesi içinde düzen ve iş 
birliğinin sağlanmasında ana arının rolü büyüktür. Ana 
arı, vücudunda meydana getirdiği bazı salgılarla aile-
deki diğer arıları kontrol eder.
Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilme-
miştir?

A) Arı neslinin devamını kimlerin sağladığına
B) En çok görevi olan arıların hangileri olduğuna
C) Ana arının, kovandaki diğer arıları nasıl kontrol etti-

ğine
D) Arı ailesinin niçin iş birliği içinde çalıştığına



 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11  12

Puan : ..............

KA
ZA

NIM KAVRAMA TEST

Adı :.............................................

Soyadı :.............................................

Sınıf :.............................................

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

 TÜRKÇE

Ö
LÇ

M
E

, D
E

Ğ
E

R
LE

N
D

İR
M

E
 V

E
 S

IN
AV

 H
İZ

M
E

TL
E

R
İ G

E
N

E
L 

M
Ü

D
Ü

R
LÜ

Ğ
Ü

TEST 
9

Parçada Anlam-2 (Ana Düşünce-Şiirde Ana Duygu-Konu- 5N1K)

Ebru, geleneksel Türk el sanatlarından biridir. 
Bu sanat, yoğunluğu artırılmış su yüzeyine fırça 
yardımıyla boyaların serpilmesi sonucunda elde 
edilen renkli desenin kâğıda aktarılmasıyla oluşur. 
Ebru sanatında suyun yoğunluğunu ayarlamak için 
sahlep, denizkadayıfı gibi malzemeler kullanılır. Bu 
suyun üzerine serpmek için topraktan elde edilen, 
suda erimeyen boyalar kullanılır. Kullanılan suyun 
ve boyaların ayarının yapılması, bu sanatın en zor 
aşamasıdır. Bu nedenle ebru, ancak bir ustanın 
tecrübelerinden istifade edilerek öğrenilebilir. Ebru 
sanatının ilk kim tarafından yapıldığı belli değildir 
ancak ilk olarak Türkistan’da ortaya çıktığı tespit 
edilmiştir.

(7. ve 8. sorular bu parçaya göre cevaplanacaktır.)

7.  Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
yoktur?

A) Ebru sanatında nasıl boyalar kullanılır?
B) Ebru sanatının en zor aşaması nedir?
C) Ebru sanatında kullanılan fırçalar neden yapılır?
D) Ebru sanatı ilk nerede ortaya çıkmıştır?

8.  Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar söz-
cüklerinden biri değildir? 

A) Ebru                    B) Sanat
C) Boya            D) Sonuç

9.  Şiddetli ve tekrarlayan ağrılarla baş etmek kolay değil-
dir. Bu nedenle bir ağrı kesici içip rahatlamanızı gayet 
iyi anlıyorum. Ama yine de ağrı kesicilerin zararları 
konusunda sizi uyarmak zorundayım: Hiçbir ağrı kesici 
masum değildir. 
Bu parçadaki altı çizili cümleyle anlatılmak istenen 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ağrı kesicilerin ağrıyı dindirdiği
B) Ağrı kesicilerin pahalı olduğu
C) Ağrı kesicilerin yararlı olduğu
D) Ağrı kesicilerin yan etkileri olduğu

10.  Çayın rengi ne kadar güzel,
Sabah sabah,
Açık havada!
Hava ne kadar güzel!
Oğlan çocuk ne kadar güzel!
Çay ne kadar güzel!
   Orhan Veli Kanık
Bu şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özlem
B) Özgürlük
C) Mutluluk
D) Kıskançlık

11.  Ünlü bir filozofa sormuşlar:
-Servet ayaklarınızın altında olduğu hâlde neden bu 
kadar fakirsiniz? 
Filozof cevap vermiş: 
-Ona ulaşmak için başkalarına boyun eğmek lazım da 
ondan...
Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangi-
sidir?

A) Filozoflar yoksulluğu seven insanlardır.
B) Onurlu yaşamak, zenginlikten önemlidir.
C) Servet dünyadaki en önemli varlıktır.
D) Hem filozof hem zengin olunmaz.

12.  Sen bizim dağları bilmezsin gülüm,
Hele boz dumanlar çekilsin de gör.
Her haftası bayram, her günü düğün; 
Hele yaylalara çıkılsın da gör.
Bu şiirin teması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Doğa sevgisi
B) Eğlenme tutkusu
C) Memleket sevgisi
D) İlkbahara özlem


