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5) Dalga denilince bizim aklımıza ne geliyormuş? 

4) Deprem sarsıntıları ne kadar sürermiş? 

3) Deprem anında neler yaşanırmış? 

2) Yazar deperemi neyin çalışmasına benzetmiş? 

1) Yer kabuğunun aniden kırılmasına ne denirmiş? 

 

   Deprem yer kabuğunun aniden kırılmasıdır. Bazıları onlarca 

kilometre uzunluğa ulaşabilen bu kırıklar dalgalar oluşturmaktadır. 

Bu dalgalar yer kabuğu içinde yayılır. Dalga deyince birçoğunuzun 

aklına bir tek sahilde gördüğünüz su kabarmaları gelecektir Ama 

buradan öğreniyoruz ki dalga dedigimiz şey bir tek su yüzeyinde 

oluşmuyor, yerde de yayılabiliyor Olaya yer sarsıntısı denmesinin 

nedeni işte bu dalgalardır.  

 Deprem olunca hem depremin olduğu yerde hem de kilometrelerce uzaklıkta yer 

sarsılmaya başlar. Tıpkı yanı başınızda bir asfalt delici çalışıyormuş gibi her şey titrer ve 

sallanır (Asfalt delicide olduğu gibi büyük bir gürültü olmaz). 

 Eğer depremin olduğu yere çok yakınsanız evinizdeki avizeler hızla sallanmaya başlar. 

Vazolar, duvarda asılı olan tablolar ve saatler yere düşebilir. Bu sarsıntılar deprem 

küçükse birkaç saniye, büyükse dakikalar boyunca devam edebilir. 

                                                                            M. Sinan ÖZEREN 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

OKUMA ANLAMA                                        TÜRKÇE 

DEPREMLER NEDEN OLUYOR? 



     :hhocaninsinifi 

DİL BİLGİSİ TEKRAR                                         TÜRKÇE 

1) Aşağıda verilen soruları cevaplayalım. 

Kelime Eş anlam Zıt anlam 

Hızlı Süratlı Yavaş 

................ Ak Siyah 

Yukarıda verilen tabloda boş bırakılan 

yere ne gelmelidir? 

A) Beyaz     B) Al            C) Kara 

Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerin 

anlamlı ve kurallı hali aşağıdakilerden 

hangisinde verilmiştir? 

A) Atatürk severdi çocukları çok. 

B) Severdi Atatürk çok çocukları. 

C) Atatürk çocukları çok severdi. 

Atatürk-severdi-çok-çocukları 
2) 

 

Yukarıdaki cümlelerde hangi kelime 

yanlış yazılmıştır? 

A) Herkez     B) derse       C) gelmişti 

Herkez derse gelmişti. 3) 

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 

virgülün kullanımı hatalıdır? 

A) Deprem, heyelan doğal afettir. 

B) Vazolar, duvarda asılı olan tablolar 

yere düşebilir. 

C) Dalgalar sadece denizde, olmaz. 

4) 

Aşağıda verilen kelimelerden hangisi 

sözlükte en son sırada yer alır? 

A) Deprem 

B) Duvar 

C) Dalga 

5) 

6) Aşağıda verilen cümlelerin 

hangisinde büyük harflerin kullanımında 

hata yapılmıştır? 

A) Van gölü Türkiye’nin en büyük 

gölüdür. 

B) Düzce’de deprem oldu.              

C) Cumhuriyet Bayramı tüm ülkede 

coşku ile kutlandı. 

4) Ev sarsılmaya başladı. 

1)  Biz de çök, kapan tutun hareketi 

yaptık. 

3) Akşam yemeğini yemiştik ki 

2) Sarsıntı durana kadar böyle kaldık. 

7) 

Numaralandırılmış cümleler olayların oluş 

sırasına göre nasıl sıralanmalıdır? 

A)3-2-1-4      B) 3-4-1-2     C) 3-1-2-4 

Yukarıdaki cümlede ( ) yerlere hangi 

noktalama işaretleri gelmelidir? 

A) (’) (.) 

B) (.) (?) 

C) (.) (.) 

Dr( ) Sinan Özeren kaçta geldi( ) 
8) 



CEVAP ANAHTARI 

1) A 

2) C 

3) A 

4) C 

5) B 

6) A 

7) B 

8) B 


