
 

 
KENDİNİ GELİŞTİRMEK 

Küçük bir kasabanın ana caddesinde iki tatlıcı vardı. Bir gün onlardan bir tanesi, kasabanın yaşlı güngörmüş 
adamını ziyaret ederek tatlı dükkânını kapayıp başka bir kasabaya taşınacağını söyledi. 
— Dükkânını niye kapatıyorsun, dedi güngörmüş adam. 

— Benim rakibim çok iş yapıyor, dedi bezgin tatlıcı. Kasabadakilerin çoğu, onun dükkânından 
alışveriş yapıyorlar. 
— Kasabada insanların hep onun dükkânına gittiklerini nereden biliyorsun? 
— Gayet kolay. Dükkânımın kapısından baktığımda, onun dükkânına giren ve elleri dolu 
olarak çıkan herkesi görüyorum. Senin bütün sıkıntın da işte bu, cevabını verdi güngörmüş 
adam ve sözlerine şu uyarıyı ekledi: 
— Eğer onun dükkânını gözetlemek için harcadığın zamanı, kendi işyerini geliştirmek için 
kullansaydın, sen de başarılı olurdun.  

 
SORULAR 

Aşağıdaki ilk 3 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1. SORU:                                                                   5 Puan  5. SORU:                                                                 5 Puan
 Yukarıdaki metinde tatlıcı niçin dükkânını kapatma                 Aşağıdaki cümlelerde abartı mı yoksa duygu mu  
kararı alıyor?                                                                                     belirttiğini parantez içlerine yazınız. 
Kasabadakilerin çoğunun tatlıcının rakibinin 
dükkânından alışveriş yapması. Rakibinin daha çok iş 
yapması.  
 
2. SORU:                                                                   5 Puan 
Yaşlı güngörmüş adam tatlıcının başarısızlığını neye 
bağlıyor?  
Rakibinin dükkânını gözetlemek için harcadığı 
zamanı, kendi işyerini geliştirmek için 
kullanmamasına bağlıyor.  
 
3. SORU:                                                                 10 Puan 
Yukarıdaki metinin size vermek istediği mesaj (ana 

fikir ) nedir?  

Başkalarının yaptıklarını önemseyenler, başarısızlığa 

mahkûmdurlar. 

4. SORU:                                                                   3 Puan 
Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları verilmiştir. 
Bu sözcükleri bularak noktalı yerlere yazınız. 
 
güngörmüş : Birçok hayat deneyimi bulunan (kimse) 
 
rakip : Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçmeye 
çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse 
 
gözetlemek : Birine veya bir şeye gizlice bakmak, 
dikizlemek 
 
 

a) Bugün dünyalar kadar işim var, seninle 
uğraşamam. ( Abartı belirten cümle ) 
b) Onu o kadar çok özledim ki!                                                          
( Duygu belirten cümle ) 
c) Kadın ağzını o kadar açtı ki o ağzın içine ben bile 
sığabilirim.          ( Abartı belirten cümle ) 
d) O kadar derin uyuyor ki top patlasa uyanmaz.                                    
( Abartı belirten cümle ) 
e) Yağmur altında ıslanan o zavallı çocuğu görünce 
çok üzüldüm. ( Duygu belirten cümle ) 
 
6.SORU:                                                                 10 Puan 
 
Aşağıda verilen kelimelerin karşılarına eş 
anlamlılarını bulup yazınız.     
 
Kırmızı (eş anlam): Al 
Fikir (eş anlam):   Düşünce                  
Okul (eş anlam):  Mektep            
Cevap (eş anlam):   Yanıt 
Yarar (eş anlam): Fayda             
 
Aşağıda verilen kelimelerin karşılarına zıt 
anlamlılarını bulup yazınız.   
 
Gece (zıt anlam):   Gündüz 
Islak (zıt anlam):   Kuru 
Güzel (zıt anlam):  Çirkin 
Arka (zıt anlam):   Ön  
Sıcak (zıt anlam):   Soğuk  
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7. SORU:                                                                       4 Puan 
 
Bir yaz günüydü. Bahçesinde kendi elleriyle yetiştirdiği 
güllerden koparan Defne evinin yolunu tuttu. Babası 
geleceği için çok heyecanlıydı. Mutfağa geçti. 
 
Bu olay metninden hareketle aşağıdaki soruları 
cevaplandırınız.  
Nerede? :  Bahçe, mutfak                                 
Ne zaman? Bir yaz günü   
Niçin? Babası geleceği için                                     
Kim? : Defne                 
 

8. SORU:                                                                       6 Puan 

 
Bir ilgi veya benzetme sonucu sözcüğün gerçek 
anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni 
anlamlara mecaz anlam denir. 
 
Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde “yakmak” 
sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır. İşaretleyiniz.  
 
(…X..)  Ayrılık yüreğimi yakmıştı. 
(…..)  Çoban üşüyünce ateş yaktı. 
(…..) Annem yemeğin dibini yakmış. 
(…X..) Eğer ben senin ciğerin isem beni yakma! 
(…..) Sobaya dokununca elini yakmış. 
 
9. SORU:                                                                     10 Puan 
 
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta 
konulmaz? İşaretleyiniz.  
 

(…..) Bu işi bitirmek için çok uğraştı 
(…X..)  Buraya ne zaman gelmeyi düşünüyorsun 

(…..) Ne zaman geleceklerini bana sordu 

(…..) Ne kadar güzel, parlak saçların var 
 

10.SORU:                                                                   12 Puan 

Aşağıda verilen deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz.  
 
               Deyimler 
a) Etekleri zil çalmak  
b) Etekleri tutuşmak 
c) Karnından konuşmak 
d) Kulak kabartmak 
e) Kulakları dolmak 
f) Göz boyamak  
 
           Deyimlerin Anlamları 
( b ) çok telaşlanmak 
( d ) belli etmemeye çalışarak dinlemek 
( c ) işitilemeyecek kadar alçak sesle söylemek 
( a ) çok sevinmek 
( f ) kandırmak, yanıltmak, gösterişle aldatmak 
( e ) aynı şeyi dinlemekten usanmak 

11. SORU                                                                10 Puan 
 
Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde “bakmak” sözcüğü 
“Bakışı bir şey üzerine çevirmek” anlamında  
kullanılmamıştır? İşaretleyiniz. 
 
(…..) Yol boyunca sıralanmış ağaçlara baktım. 
(…..) O görkemli dağa uzaktan bakmaya doyamadık. 
(…X..) Anne ve babasına bakmak her evladın görevidir. 
(…..) Çocuklara gülümseyerek baktı. 
(…X..) Evin bütün işleri bana bakıyor. 

 
 
12. SORU:                                                              20 Puan 
 
Aşağıdaki öykü yarım bırakılmıştır. Öyküyü 
tamamlayınız. 
 
            Arkadaşım Aylin, sınıfımın en başarılı 
öğrencilerinden biridir. Bütün dersleri iyidir. Güzel 
konuşur. Her derste sık sık söz alır. Güzel açıklamalar 
yapar. Matematik problemlerini de çok çabuk anlar, 
hatta bana da anlatır. Sınıf gazetesine güzel yazılar, 
şiirler yazar. Öyle çok çok ders de çalışmaz. 
          Merak edip sordum: 
          -Her dersten başarılı olmanı, güzel yazıp güzel 
konuşmanı neye borçlusun? Ben de çok çalışıyorum 
ama senin kadar başarılı değilim. 
        -Annem bunun kitap okumanın sonucu 
olduğunu söylüyor. Sanırım haklı. Okudukça, içimden 
konuşmak, yazmak, anlatmak geliyor. 
         -Kitap okumaya zaman mı var? Her gün okul ve 
ödevler. 
        -Olmaz olur mu? 
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