
 

 
ÇEVRENİN ETKİSİ 

 İspanyol yazarı Cervantes (Servantes), “Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diyor.” Kişi, 
yaradılışı ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık kurar. Bu yüzden bir kişinin arkadaşını tanırsak, o kişinin niteliğini 
de öğrenmiş oluruz. 
 Arkadaş seçiminin önemi büyüktür. Yanımızda iyi özelliklere sahip biri varsa, biz de ona uyarak iyi olabiliriz. 
Ondaki beğendiğimiz yanları kendimize uygularız. Sözgelimi, onun dürüstlüğünü, düzenliliğini, kişisel çıkarını ön 
plânda tutmama huyunu, temizliğini, iyi yazma ve güzel konuşma becerisini, boş zamanlarını olumlu işlerle 
değerlendirme becerisini... alırız. Giderek başkalarınca beğenilen, aranan, sevilen bir kişi oluruz.                         
                                                                                                                                                                                 İhsan Yalçın 
 

SORULAR 
Aşağıdaki ilk 3 soruyu metne göre cevaplandırınız. 

1. SORU:                                                                10 Puan  5. SORU:                                                                5 Puan
Cervantes’in sözünde ne anlatılmak istenmektedir? 
………………………………………………………………………………… 
Kişi, yaradılışı ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık 
kurar. Bu yüzden bir kişinin arkadaşını tanırsak, o 
kişinin niteliğini de öğrenmiş oluruz. 
………………………………………………………………………..………. 
2. SORU:                                                                10 Puan 
Kişi yaradılışına ve gidişine uygun kimselerle 
arkadaşlık kurar” cümlesinde ne anlatılmak 
istenmektedir? 
………………………………………………………………………………… 
Her insan kendi özelliklerine uygun olan kişilerle 
arkadaşlık kurar. 
………………………………………………………………………………… 
3. SORU:                                                              10 Puan 
Arkadaşlarımızda bulunan hangi davranışları örnek 
alırsak başkalarınca beğenilen, aranan, sevilen bir 
kişi oluruz?  
Arkadaşlarımızın dürüstlüğünü, düzenliliğini, kişisel 
çıkarını ön plânda tutmama huyunu, temizliğini, iyi 
yazma ve güzel konuşma becerisini, boş zamanlarını 
olumlu işlerle değerlendirme becerisini alırsak 
başkalarınca beğenilen, aranan, sevilen bir kişi 
oluruz. 
………………………………………………………………………………… 
4. SORU:                                                               10 Puan 
 
Aşağıdaki cümlelerin öznel anlatım ya da nesnel 
anlatım cümlesi olduklarını karşısına yazınız. 
•Dün izlediğim tiyatro çok güzeldi. ÖZNEL 
•Tiyatronun konusu bağımsızlığın önemiydi. NESNEL 
•Bugünkü dersten çok sıkıldım. ÖZNEL                                                 
•Okuduğum kitapta olaylar Sivas’ta geçiyordu. 
NESNEL 
•Yaptığın konuşmadan çok etkilendim. ÖZNEL 
 

Aşağıda tabloda bulunan kelimelerin köklerini 
yazınız. 
 
SÖZCÜK                            KÖKÜ 
Balıkçılar                             Balık 
Sevgi                                           Sev- 
Türkçemiz                             Türk 
Susadılar                              Su  
Mektuplaşırız                              Mektup  
 
6.SORU:                                                               10 Puan 
 
Aşağıdaki cümlelerin sebep-sonuç veya amaç-sonuç 
cümlesi olduklarını karşısına yazınız. 
 
a. Ormanlar yok edildiği için denge bozuldu. SEBEP-
SONUÇ 
b. Ormanları korumak için elimizden geleni 
yapmalıyız. AMAÇ-SONUÇ 
c. Güne zinde başlamak için kahvaltı yapmalıyız. 
AMAÇ-SONUÇ                          
d. Hastalandığından okula gelemedi. SEBEP-SONUÇ 
e. Soruyu bilmediği için yapamadı. SEBEP-SONUÇ 
…………………………………………………………………..…………. 
 
7. SORU:                                                                  5 Puan 
 

Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Ne gördüm ne 
tanıyorum.” cümlesi ile aynı anlamdadır?  
İşaretleyiniz.     
 
(…..) Hem gördüm hem tanıyorum.                    
(…..) Belki de görsem tanırım. 
( X ) Görmedim de tanımıyorum da.                    
(…..) Görsem bile tanımam. 
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8. SORU:                                                                                                                                                                                     10 Puan 
 

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan sözcüğü bularak doğrusunu yazınız?  

CÜMLELER DOĞRU YAZIMI 

Bugün ailemle tüm istanbul’u dolandık bir elbise alana kadar. İstanbul’u 

Mustafa Kemal paşa idi gece gündüz ülkesi için çalışan. Paşa 

Topkapı sarayı ziyaretçi akınına uğradı. Sarayı 

Cumhuriyet bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Bayramı 

Yazım konusunda Türk dil kurumunun görüşlerine bakılır. Dil Kurumunun 

 
9.SORU:                                                                                                                                                                                     5 Puan 

 
Aşağıdaki deyimleri anlamları ile eşleştiriniz.  
   1. Kanlı canlı olmak                                            (  5    )   Hiç acımamak 
   2. Gözü tutmak                                                   (  4    )   Güçlük çıkarmak 
   3. Burnunun dikine gitmek                               (   1   )   Sağlığı gücü yerinde olmak 
   4. Bin dereden su getirtmek                             (  2    )   Güvenmek, beğenmek 
   5. Gözünün yaşına bakmamak                         (  3    )   Söz dinlememek 
 
10.SORU:                                                                                                                                                                                     5 Puan 

 
Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerin gerçek anlam mı, mecaz anlam mı olduklarını yanlarına yazınız.    
   
 *Yazarın çok kuru bir anlatımı vardı.                                        Mecaz Anlam 
 * Bu olay karşısında zor duruma düştü.                                   Mecaz Anlam 
 * Elindeki bıçakla uğraşırken birden parmağını kesti.           Gerçek Anlam 
 * Bu su zannettiğin kadar derin değil.                                      Gerçek Anlam 
 * Köye gidip biraz elma topladık.                                               Gerçek Anlam 
 
11. SORU                                                                                                                                                                            20 Puan 
“Kitapsız yetişen çocuk susuz büyüyen ağaca benzer.” sözünü açıklayan bir kompozisyon yazınız. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….…….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….
   

                   BAŞARILAR DİLERİM 
  MESUT HAYAT                                                        MUSTAFA AYGÜN 
Türkçe Öğretmeni                                                    Türkçe Öğretmeni  


