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Günümüzde internet bizim için su ve hava kadar hayati bir unsura dönüştü(1). Evde kablolu interneti kullanırken dışarı 

çıkınca hemen istasyonların sağladığı interneti kullanmaya başlıyoruz. İnternete ulaşamadığımızda içimizi bir kaygı 

kaplıyor(2): Acaba önemli mesajları mı kaçırdım(3), hakkımda bir şey mi yazıldı, yeni bir video mu paylaşıldı? Buradan 

da anlaşılacağı gibi aslında internet bize ait, kontrolümüzde bir eşya olmaktan çıkıp bizi kontrol eden bir nesneye dönüşüyor. 

Aslında internet yalnızca “internet” değil. O, bize kolaylıklar dünyasının kapıları açan ama bunu yaparken bizi de 

dönüştüren bir nesne. Hayatımızı, fikirlerimizi, dünyaya bakışımızı arkadaş çevremizi şekillendiriyor; yeni davranış 

kalıpları, eğlence biçimleri kazandırıyor(4).  Bu özellikler farkında olmadan bizi olduğumuz kişiden farklı bir bireye 

dönüştürüyor. Fakat çevremizdeki herkes de bizimle birlikte dönüştüğü için bu dönüşümü fark etmiyoruz. Çevrenizdekileri 

bir düşünün: Onlarla aynı eğlence anlayışına, isteklere sahipsiniz. Bu dönüşümü anlamak için yıllardır hiç internet 

kullanmamış biriyle aramızdaki farka bakmak gerekir. Düşünsenize eğlenmek, haberleşmek için internete girmeyen, sosyal 

medya kullanmayan biri bize ne kadar farklı gözükürdü(5). 

1-5. soruları yukarıdaki metne göre yanıtlayınız. 

1) Metinde asıl anlatılmak istenen nedir? (10P) 

 

İnternetin bireyi yönlendiren ve dönüştüren bir unsur hâline gelmesi.  

 

2) Dönüşümü neden anlamıyoruz? (5P) 

 

Çevremizdeki herkes de bizimle birlikte dönüştüğü için bu dönüşümü fark etmiyoruz. 

 

3) İnternet bağlantısı olmadığında kaygı duyma nedenleri nelerdir? (5P) 

Acaba önemli mesajları mı kaçırdım, hakkımda bir şey mi yazıldı, yeni bir video mu paylaşıldı mı gibi nedenlerden 

dolayı. 

4) Metinde geçen koyu renkle yazılmış sözcüklerin anlamları karışık olarak verilmiştir. Anlamları verilen 

sözcükleri doğru yerlere yazınız. (5P) 

………anlayış……..……:  Görüş ve inanışın etkisiyle beliren düşünme yolu, düşünüş biçimi, zihniyet, mantalite. 

………birey…………….: Kendine özgü nitelikleri yitirmeden bölünemeyen tek varlık, fert 

………kaygı…………….: Üzüntü, endişe duyulan düşünce, gam, tasa.. 

……...hayati…………….: Büyük önem taşıyan, önemli. 

……....kalıp……….…….: Biçim, durum. 

5) Metindeki altı çizil fiillerin anlam özelliklerini tabloya numaralarını dikkate alarak yazınız. (5P) 

1. Fiil  2. Fiil 3. Fiil 4. Fiil 5. Fiil  

Oluş  İş (kılış) İş (kılış) İş (kılış) Durum  

 

 

Tren geçince o durgun dünyama geri dönüyorum. Saatime bakıp bu durgunluğun ne kadar süreceğini hesaplıyorum ve kendi 

kendime “Yaklaşık 5 saat!” diyorum. Gündüz olsa camdan dışarıyı seyrederim, yaz olsa yıldızları, ayı seyrederim ama kışın 

kar yağarken gördüğüm yalnızca camdaki kendi yansımam. Hâlbuki bu aralar en çok da kendimi görmek istemiyorum ama 

en çok da kendimi görüyorum. Kendime ne için kızdığımı da bilmiyorum. Hayallerimin peşinden mi koşmamıştım? Evet, 

farklı hayallerim vardı. En azından burada, bu uzak makas istasyonunda, makas görevlisi olarak çalışmayı hayal etmemiştim 

ama farklı bir yerde olmak için de elimden geleni yapmıştım. Kızamazdım ki kendime.  

6. Yukarıdaki metnin hikâye unsurlarını yazınız.(10P) 

Yer : Makas istasyonu       Zaman: Kış mevsimi 

Kişiler: Makas görevlisi      Anlatıcı: 1. kişi 

Olay: Makas görevlisinin camdaki yansımasını izlemesi ve düşünmesi 



7. Aşağıdaki cümlelerden öznel yargı bildirenlerin başına (Ö), nesnel yargı bildirenlerin başına (N) yazınız. (5P) 

(….N….) Şehirdeki hızlı nüfus artışı birçok sorunu da beraberinde getiriyor. 

(…Ö….) Yazarın üslubu karşısında etkilenmemek mümkün değil. 

(…Ö….) İnternet üzerinden, oturduğum yerden alışveriş yapmayı çok sevdik. 

(….N….) Su, dünya üzerindeki tüm canlı varlığının temelini oluşturur. 

(…Ö….) Düzenli, her şeyin yerli yerinde olduğu bir masa, çalışma isteğini öldürür. 

8. Şiirlerde kullanılan söz sanatlarını altlarındaki boşluğu yazınız. (6P) 

Sanki gelmiş de dile, 

Nedametin sesiyle, 

Çarparak kayalara,  

Çarparak kafalara, 

Yetmez mi, diyor deniz, 

Karada çektiğiniz? 

 

 

9. Cümlelerin anlam özelliklerini dikkate alarak boşluklara yanda verilen 

deyimlerden uygun olanları getiriniz. (Deyimin numarasını yazınız.) (15) 

-Taşınabilir telefonların gelişmesiyle ev telefonları ………3………… 

-Ne annesinin ne de babasının sözlerini dinledi, ………5……….. 

-Projedeki eksiklikleri bulmak ve gidermek için projeyi ……6………. 

-Kenyalı atlet son metrelerde hızlanarak rakibine ………4…….. 

-Bilirkişinin söyledikleri karşısında, nutku tutuldu,  ……7………. 

-Tavukların yumurtlayacağı yeri bilir, yumurtaları ……2…. bulurdu. 

-Ülkeye hızlıca alıştı, yaşayışına ………1……. 

10. Cümlelerdeki kipin türünü “✓” işareti işe belirtiniz. (10P)  

 

 

 

 

 

 

 

11. Verilen fiilleri belirtilen kip ve şahıslara göre çekimleyiniz. (10P) 

 

 

 

 

 

12. “Umudunu kaybedenin, kaybedecek başka bir şeyi yoktur.” sözünü kısaca açıklayınız. (14P) 

Umut bir insan için en değerli şeydir, düşüncesi etrafındaki yanıtlar.  

  

Cümleler Haber Kipi Dilek Kipi 

Kuşlar bu mevsimde güneye göçer. ✓  

Bence senin dediği yöntemi deneyelim.  ✓ 

Dönüş yaparken sinyal vermelisin.  ✓ 

Yakında kasımpatılar açamaya başlayacak. ✓  

Elmaları tezgâhın üzerine bırak.  ✓ 

Fiil Şahıs (kişi) Kip Fiilin Çekimlenmiş Hâli 

sür- 2. Tekil Kişi Gelecek Zaman süreceksin 

bırak- 2. Çoğul Kişi Şimdiki Zaman bırakıyorsunuz 

dinlen- 3. Tekil Kişi Emir Kipi dinlensin 

otur- 1. Tekil Kişi Gör. Geçmiş Zaman oturdum 

gül- 1. Çoğul Kişi İstek Kipi gülelim 

1. ayak uydurmak        

2. eliyle koymuş gibi          

3. gözden düşmek      

4. fark atmak 

5. kulağının üzerine yatmak    

6. masaya yatırmak        

7. kulağına inanmamak 

 

Görmediğim şeyi asla sezemem, 

Korku bilmem hiç yalnız gezemem, 

İcap etse kendi adımı yazamam, 

Kâtiplikte gayet ünüm var 

Görmesen bile denizi, 

Yukarıya çevir gözü: 

Deniz gibidir gökyüzü; 

Aldırma gönül, aldırma 
…Konuşturma….. 

…Tezat……….. ……Benzetme……….. 


