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TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞI 
 
Teknoloji hayatımıza sayısız fayda sağlamaktadır. Bununla 
birlikte, teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolümüzü 
kaybetmememiz gerekmektedir. Ürünleri kullanırken 
ölçüsüz ve sınırsız davranırsak sağlığımızı kaybedebilir ve 
diğer insanlarla, ailemizin üyeleri ile ilişkilerimizde ciddi 
sorunlar yaşayabiliriz. İşte bu duruma “teknoloji 
bağımlılığı” adı verilir. Bağımlılık; bilgisayar, tablet ve cep 
telefonlarıyla internete, televizyona ve başka bir oyun 
cihazına karşı oluşabilmektedir. Bir süre sonra kişi kendi 
temel ihtiyaçlarını dahi ihmal ederek bütün vaktini 
teknolojik araçla geçirmeye başlar. 
 

                                           SORULAR 

1. Metnin konusunu yazınız? (5 Puan) 

Teknoloji bağımlılığı. 

2. Metni yazan yazara göre teknoloji bağımlılığı ne 

demektir? (5 Puan) 

Ürünleri kullanırken ölçüsüz ve sınırsız davranma, sağlığını 

kaybedip diğer insanlarla, ailemizin üyeleri ile 

ilişkilerimizde ciddi sorunlar yaşayabilme durumudur. 

 

3. Metne göre teknolojinin olumsuz yönü nedir? (5 Puan) 

Teknoloji kullanımı üzerindeki kontrolümüzü 

kaybetmemizdir. Bir süre sonra kişinin kendi temel 

ihtiyaçlarını dahi ihmal ederek bütün vaktini teknolojik 

araçla geçirmeye başlamasıdır. 

4. Metinde insanların bağlandığı teknolojik aletler 

hangileridir? (5 Puan) 

Bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon ve oyun cihazı. 

 

5. Teknoloji bağımlısı bir kişide hangi sorunlar 

görülmektedir? (5 Puan) 

Sağlık ve iletişim sorunları görülür. Kişi kendi temel 

ihtiyaçlarını dahi ihmal ederek bütün vaktini teknolojik 

araçla geçirmeye başlar. 

6. Metinde verilmek istenen mesaj (ana düşünce) nedir? 

(5 Puan) 

Teknoloji kontrollü kullanılmazsa insana zarar verebilir. 

 

 
 
 
7. Aşağıdaki cümlelerin anlam özelliklerini (amaç-sonuç, 
neden-sonuç, koşul ve karşılaştırma) belirleyerek 
başlarına yazınız? (10 Puan) 
[..KOŞUL…] İşlerini bitirirse yardım edecek. 
 
[…KARŞILAŞTIRMA…] Bu mahalleyi daha çok 
benimsemişti. 
[…NEDEN-SONUÇ…] Çok çalıştığından yorulmuştu. 
 
[…AMAÇ-SONUÇ…] Bisiklet almak için dışarı çıktılar. 
 
[…AMAÇ-SONUÇ…] Bize geldi ders çalışmak için. 
 
 
8. Aşağıdaki cümlelerde ( ) ile belirtilen yerlere uygun 

noktalama işaretlerini koyunuz? (5 Puan) 

Erzurum( - ) Kars tren seferleri neden yapılamıyor( ? ) 
 
Erkek çocuklarına Doğan ( , ) Tuğrul ( ;) kız çocuklarına İnci 
ve Çiçek adlarını koymuş ( .  ) 
 
9. Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin ve sayıların 
yazımı ile ilgili yanlışlık olanları işaretleyiniz? (5 Puan) 
 
[X ] Sabah Kurtuluş Mahallesi’nde oniki kişi gördüm. 
[    ] Arkadaşımın kedisi Minnoş, yarışmada ikinci olmuş. 
[ X ] Saat 13.30’da yazar, Behiç Ak bey gelecekmiş. 
[ X ] Yarın Özgürlük meydanında 23 Nisan programı 
varmış. 
[ X ] Yarın doğu Karadeniz turuna çıkacağız. 
 
10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri gerçek, 
mecaz ve terim anlamlı olarak ayırıp karşılarına yazınız? 
(5 Puan) 
 
Sorularıyla onu sıkıştırdı. […MECAZ…] 
 
Kızgın tavaya biraz yağ koydu. […GERÇEK… ] 
 
Kaldıramayacağı sözler vermez. […MECAZ…] 
 
Camideki ihtiyarın tansiyonu yükselmiş. […TERİM…] 
 
Ağacın gölgesinde biraz serinledi. […GERÇEK…] 
 
11. Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz? (3 Puan) 
1. Eli ayağı tutuşmak:  
2. Renk vermemek:  
3. Ekmeğini kazanmak:  
[ 2 ] Bir konu ile ilgili duygularını belli etmemek. 
[ 3 ] İhtiyaçlarını karşılayacak parayı kazanmak. 
[ 1 ] Çok telaşlanmak, sıkıntıya girmek. 
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12. Aşağıdaki cümlelerde örtülü olarak kastedilen anlamı 
altlarına yazınız? (2 Puan) 
 
Artık izin almadan uzak bir yere gitmeyecekti. 
Önceden izin almadan uzak bir yere gidiyordu. 
 
Zeynep artık derslerine çalışıyordu. 
Zeynep daha önce derslerine çalışmıyordu. 
 
13. Aşağıdaki kelimeleri kök ve eklerine ayırınız? (3 Puan) 
 
Taşlık:    taş-lık     
Fırıncılar:  fırın-cı-lar 
Onarım:    onar-ım    
 
14. Aşağıdaki cümlelerde kişileştirme mi benzetme mi 
olduğunu altlarına yazınız. (2 Puan) 
 
Kitabın bu üzüntüsünün sebebi okunmadan beklemekti. 
(      kişileştirme    ) 
 
Kocaman adam, küçük bir çocuk gibi ağlıyordu. 
(      benzetme       ) 
  
15. Aşağıdaki cümleleri inceleyerek öznel ve nesnel 
olarak ayırınız? (5 Puan) 
 
Yeni aldığım kitaba bayıldım. [öznel] 
 
Bu kitap Çanakkale Savaşı’nı anlatıyor. [nesnel] 
 
Parktaki köpek çok sevimliydi. [öznel] 
 
Yazılıya çalışmak için buluştuk. [nesnel] 
 
Mis kokulu çiçekler var bahçemizde. [öznel] 
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16. Aşağıdaki kelimeleri aldıkları eklere göre uygun alana 
yazınız? (10 Puan) 

 
çiçeklik  -  kalemler – defterim – yazılı  - eskici  

 
okulda – çalışkan – tamirci – bakkaldan – balıklar  

 
     Aldığı Ekle Anlamı                          Aldığı Ekle Anlamı  
           Değişenler                                    Değişmeyenler 
 
   çiçeklik    kalemler 

yazılı     defterim 

eskici     okulda 

çalışkan    bakkaldan  

tamirci     balıklar  

 
17. Aşağıya dostluğun önemiyle ilgili kısa bir metin 
yazınız? (20 Puan) 
 

Mesut HAYAT 
Türkçe Öğretmeni 
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