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A. İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız. 

GERÇEK DOSTLUK 

Dostluk konusunda her zaman şu nokta göz önünde tutulmalıdır diye düşünürüm: Acaba dostluğu arttıran 

sebep güçsüzlük mü veya ihtiyaç mıdır? Yardımlaşmaya girişirken insanların amacı tek başlarına 

başaramayacakları şeyi bir başkasının yardımıyla elde etmek, sırası gelince karşılığını vermek midir? Yoksa bu 

yardımlaşma, dostluğun gereğidir de dostluğun daha derin, daha asil bir nedeni mi vardır? Dostluğun özünü 

oluşturan sevgi, insanların yakınlık duygularıyla birbirine bağlanmasında başlıca nedendir. Çünkü çıkarlar çoğu 

kez kendine dost süsü veren ve durum öyle gerektirdiği için karşısındakine saygı, ilgi gösteren insanlarca bile 

elde edilebilir. Oysaki dostlukta hiçbir şey yalan ve yapmacık değildir, her şey gerçektir ve içten gelir. Sanırım bu 

sebepten dostluğu ihtiyaç değil, doğa yaratır. Dostluğun temelinde, çıkar elde etme düşüncesi değil, ruhların 

sevgi ile bağlanması vardır. Bu sevgi, mutlulukları ve mutsuzlukları bir ömür boyu paylaşarak kuvvetlenir. 

İhtiyaçların değil de duyguların oluşturduğu gerçek dostluğun yıllara direnen bir yapısı vardır. Zaman ya da 

hiçbir olumsuzluk o dostluğu yok etmeye güç yetiremez. 

1. Dostluğu oluşturan ve besleyen asıl duygu nedir? Yazınız. (10P) 

              Dostluğun özünü oluşturan asıl duygu, sevgidir. 

2. İnsanlar çıkarları söz konusu olduğunda nasıl davranabilirler? Yazınız. (10P) 

Çıkarlar söz konusu olunca insanlar kendine dost süsü verir, yalan söyler, yapmacık davranırlar. 

3. Dostluk hangi durumda pekişir ve güçlenir? Yazınız. (10P) 

Çıkar elde etme peşinde olmadan sevgiyle karşısındakine bağlanmak, mutlulukları ve mutsuzlukları 

paylaşmak dostluğu güçlendirir. 

 

 

B. Aşağıdaki cümlelerin sonuna yargılar doğruysa ‘’D’’ yanlış ise ‘’Y’’ yazınız. (10P) 

 

1. ‘’Bu kadar gürültüye kimse katlanamaz.’’ cümlesi öznel bir yargı içermektedir.( D ) 

2. ‘’İçeri havalansın diye pencereyi açmıştım.’’ cümlesi neden-sonuç cümlesidir.( Y  ) 

3. ‘’Pencerenin yanına bir resim sehpası konmuş.’’ cümlesi nesnel bir yargıdır.( D ) 

4. ‘’Küçük kız, çok güzel şarkı söylüyordu.’’ cümlesinde birden çok sözcüğün zıt anlamlısı vardır.( D ) 

5. ‘’Dengeli beslenmediğinden hasta olmuştu.’’ cümlesindeki altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı 

‘’dengesiz’’ sözcüğüdür.(D ) 

 

C. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların sonuna ‘’D’’ , yanlış olanların başına ‘’Y’’ koyunuz. (10P) 

 

1. Fiilimsiler tür yönünden isim soylu sözcüklerdir.( D  ) 

2. Fiilimsilerin eylem anlamları kaybolmuştur.( Y  ) 

3. Fiilimsilerin olumsuz şekilleri ‘’-ma/-me’’ olumsuzluk ekiyle yapılabilir.( D  ) 

4. Fiilimsiler cümlede isim, sıfat, zarf görevinde kullanılır.( D  ) 

5. Fiilimsiler, fiiller gibi kip eki alabilir.( Y   ) 

 



 

D. Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılmış sözcükleri bularak sözcüklerin doğrusunu boş bırakılan yerlere 

yazınız. (10P) 

 

1. Herkez doğayı korumak gerektiğini söylüyor.                                                (      HERKES        ) 

2. Test bittikten sonra, yapılan yalnışlar belirlenerek eksiklikler giderildi.    (    YANLIŞ          ) 

3. Elektirikli ev aletlerini kullanma konusunda problem yaşıyordu.              (     ELEKTRİKLİ    ) 

4. Başvurular tamamlandıktan bir kaç gün sonra beni işe aldılar.                   (     BİRKAÇ        ) 

5. Görünen köy klavuz istemez gençler, diyerek konuşmayı tamamladı.      (      KILAVUZ      ) 

 

E. Parçada yer alan fiilimsileri bularak ilgili yerlere yazınız. (9P) 

 

Denizle gölün bütünleştiği bir doğa harikasıdır Dalyan. Akdeniz’le Köyceğiz Gölü’nün buluşma ve 

kavuşma yeridir. Tatlı su burada birbirini bulup kavuşup kucaklaşır. Adını doğal kanallar üzerinde 

yapılan dalyan balıkçılığından alan Dalyan Kaunos antik kentinin yanı sıra,  Caretta Caretta 

kaplumbağalarının rastlandığı son kumsallardan biri olan doğal İztuzu kumsallarıyla da bir cennet.  

 

                                      

  

                    

                                                 

                                                             

                                                               

                                                                

 

F. Aşağıdaki şiirle ilgili ifadeler doğru ise ifadelerin sonuna ‘’D’’ , yanlış ise ‘’Y’’ yazınız. (8P) 

                                                 GÜN OLUR 
Gün olur, alır başımı giderim,  
Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda  
Şu ada senin, bu ada benim,  
Yelkovan kuşlarının peşi sıra  
Dünyalar vardır, düşünemezsiniz 
Çiçekler gürültüyle açar                                                                                     
Gürültüyle çıkar duman topraktan  

Hele martılar, hele martılar  
Her bir tüylerinde ayrı telaş 
Gün olur, başıma kadar mavi  
Gün olur başıma kadar güneş  
Gün olur, deli gibi...  
 

                                                          Orhan Veli KANIK 
 

1. İnsan dışı varlıklara insana özgü nitelikler verilmiştir. ( D  ) 

2. Altı çizili sözcük mecaz anlamda kullanılmıştır. ( Y  ) 

3. ‘’çıkmış ‘’sözcüğü zarf fiildir.( Y  ) 

4. İlk dizede deyime yer verilmiştir.( D   ) 

 

 

G. Aşağıdaki cümleyi ögelerine ayırınız. (8P) 

 

Sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi geçen yüzyılın başlarında Avrupalı bilim adamları  

ziyaret etmişler. 

 

ziyaret etmişler: yüklem 
Avrupalı bilim adamları = özne 
sayısız kitabın bulunduğu bu kütüphaneyi =  belirtili nesne 
geçen yüzyılın başlarında = zarf tümleci 

İsim Fiil                                                

buluşma 

kavuşma 

Zarf Fiil 
bulup 
kavuşup  

Sıfat Fiil  
bütünleştiği 
yapılan  
alan  
rastlandığı 
olan                                          



 
H. Aşağıdaki metinleri dil ve anlatım yönünden inceleyiniz doğru olanları ‘’D’’ yanlış olanları ‘’Y’’ ile 

gösteriniz. (10P) 

 

• (1)Akşam öylece boş bir bankta oturup insanlara bakarken şimdiye kadar yaptıklarımın aslında benim 

isteklerim olmadığını anlamıştım. Hiç gerçek arzularımın peşinden koşmaya cesaret etmemiş, sadece 

benden beklenenleri yerine getirmiştim. Mesleğimi, yaşadığım şehri hatta arkadaşlarımı bile ben 

seçmemiştim. O gün artık bütün bunlara bir son vermeye karar verdim. 

 

• (2)Efendim, bülbülden, gülden, tabiattan, geceden, yıldızdan söz etseydin bundan daha iyi olurdu 

diyenler var. Ben onlara fırsat bulamadım ki…  O dedikleri âlemi bulabilmek için bu kötülüklerin 

yıkılması lazım. Ben bunlara vura vura oraya gitmek istiyorum zaten. Kötülükleri yıkayım ki güzelliklere 

varabileyim. 

 
1. Her iki metinde de birinci kişili anlatım vardır.     ( D  ) 

2. Her iki metinde de olay, yer, kişi bağlamı vardır. ( Y ) 

3. Her iki metinde de okurun fikrini değiştirmek amaçlanmıştır. ( Y ) 

4. Her iki metinde de okuyucuyu bilgilendirmek amaçlanmıştır. ( Y  ) 

5. İkinci metinde koşul sonuç cümlesi vardır.  (  D ) 

 

 

 

İ. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmaktadır? (5P) 

 

A) Sinemaya gitmekten vazgeçince eve döndük.  

B) Ankara’ya bir saatte gitmek imkânsızdı.  

C) Kocaman evi annesiyle beraber yavaş yavaş temizlemişler.  

D) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır. 

 

 

 

DENİZ İLMAK 

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 


