
                                       
                                HAYVAN SEVGİSİ 
 
Hoşlanmam hayvanları sevmeyenlerden. İnsanları 
sevebileceklerine de inanmam. Çekilmez bir bencillikleri 
vardır onların. Ne yapsalar ne etseler kendilerini, hep  
kendi çıkarlarını düşünürler. Özlerini, dünyanın göbeği 
saymaktan kurtulamazlar. Kimseye, hiçbir şeye 
bağlanamazlar. İnsanları sevseler bile kendileri de birer 
insan oldukları içindir. Başkalarında da yine kendilerini 
görüp kendilerini severler, kendilerine acırlar. Birer 
adadır onlar, çepeçevre bencillikle kuşatılmış, ulaşılmaz 
bir ada. Ne onlar sizi anlayabilir ne siz onları anlarsınız. 
Hayvanları, işlerine yaradığı için sevenler vardır; ben 
ona hayvan sevmek demem. Kasabın koyunu sevmesi 
gibi... Şu hayvanı güzel, bu hayvanı çirkin bulanlardan da 
değilim ben. Cennet kuşunun parlak tüylerine hayran 
olup da kargayı küçümseyenleri anlayamam. 

                                          Nurullah ATAÇ (Denemeler) 
 

(İlk dört soruyu parçaya göre ve kendi cümlelerinizle 
cevaplandırınız.) 

 
SORULAR 

 
1. Kimi insanlar başkalarına neden bağlanmaz? (5 puan) 
 
Kimi insanlar, sadece kendilerini sevdikleri için 
başkalarına bağlanamazlar. 
 
2. Kimler için “Birer adadır onlar.” deniliyor? Bu adanın 
özelliklerini yazınız. (5 puan) 
 
Hayvanları sevmeyen insanlar için birer adadır deniliyor. 
Bu adanın özelliği,  çepeçevre bencillikle kuşatılmış 
ulaşılmaz bir ada olmasıdır. 
3.Yazara göre, hayvanları sevmeyen biri, bir insanı 
seviyorsa bu sevginin gerçek nedeni nedir? (5 puan) 
 
Kendisinin de bir insan olması  
4. Yazar, hangi tür hayvan sevgisini hoş karşılamıyor? (5 
puan) 
 
Yazar, hayvanları sadece işine yaradığı için sevenleri hoş 
karşılamıyor. 
 
 
 
 

5. Aşağıdaki cümlelerde geçen anlatımın öznel mi 
nesnel mi olduklarını karşılarına yazınız.(5 puan) 
 
a) “Bu şehir, bu deniz, bu sokaklar benim için dünyanın 
en güzel yeriydi.” ( Öznel Cümle )   
b)  “Yavrulardan biri, diğerlerinin gerisinden 
topallayarak geliyordu.”       ( Nesnel Cümle ) 
 
6. “Yazmalı” kelimesini ek fiilin görülen geçmiş zamanı 
ve tüm şahıslara göre çekimleyiniz. (5 puan) 

 
7. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerin 
altlarını çiziniz. Bunların ifade ettikleri anlam 
özelliklerini (yeterlik, sürerlik, tezlik ya da yaklaşma) 
tablodaki boşluğa yazınız. (10 puan) 
 

CÜMLELER 
FİİLİN ANLAM 

ÖZELLİĞİ 

1-Çarşıya kadar koşabilir 
misin? 

Yeterlik Eylemi 

2-Ben size yetişirim, siz 
gidedurun. 

Sürerlik Eylemi 

3-Onun kırıcı sözleri 
karşısında, donakaldım. 

Sürerlik Eylemi 

4-Etkinlikleri anında 
yapıverdi.  

Tezlik Eylemi 

5-Ayağı bir anda merdivene 
takılınca, düşeyazdı. 

Yaklaşma Eylemi 

  
8. Aşağıdaki cümlelerde bulunan zarfların altlarını 
çizerek çeşitlerini karşılarına yazınız. (5 puan) 
 
a-İnsanlar zaman zaman hata yaparlar.           
( zaman zaman : durum zarfı )  
 
b-Çocuk yalnız gitmemek için diretiyordu.     
( yalnız : durum zarfı ) 
 
c-Onu çok sevdiğini niçin söylemedin?             
( çok: miktar zarfı  niçin : soru zarfı ) 
 
9. Ek fiil aşağıdaki cümlelerden hangisine 
“gerçekleşmemiş beklenti” anlamı katmıştır? (5 puan) 
 
A) Sınava benden çok çalışmıştır. 

B) Onunla sahilde bisiklet sürerdik. 

C) Annem beni sinemaya götürecekti. 

D) Odanı toplarsan dışarı çıkmana izin veririm. 
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SORULARIDIR. 
 

ADI SOYADI : 

SINIFI            : 

NUMARASI  : 

 TEKİL ÇOĞUL 

1. yazmalıydım yazmalıydık 

2. yazmalıydın yazmalıydınız 

3. yazmalıydı yazmalıydılar 
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10. Aşağıda verilen atasözlerini anlamları ile eşleştiriniz? (10 Puan) 

 Atasözü Anlam 

1 Acı patlıcanı kırağı çalmaz. (  2 ) Yardımlaşma ve dayanışma ile bütün zorlukların üstesinden gelinebilir. 

2 Bir elin nesi var iki elin sesi var. ( 5 ) Güçlü bir şeyin etkisine, en az kendisi kadar güçlü bir başka şeyin 
etkisiyle karşı konabilir. 

3 İyilik eden iyilik bulur. ( 1 ) Herhangi bir duruma alışkın olan kimseyi benzer kötü durumlar 
etkilemez. 

4 Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır. ( 3 ) İyilik edenler mutlaka yaptıkları iyiliklerin karşılığını alırlar. 

5 Çivi çiviyi söker. ( 4 ) Hoşa giden, gönül alıcı, okşayıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde 
söylenmiş söz en kötü insanı bile yumuşatır. 

 
11. Aşağıdaki tabloda bulanan cümlelerdeki ek fiil almış kelimeleri bularak hangi ek fiili aldıklarını tablodaki yerlerine 
yazınız? (10 Puan) 

CÜMLELER EK FİİL ALMIŞ 
KELİME 

EK FİİL 

Türkiye’nin en büyük pazarı burasıymış. burasıymış  -mış 

Kolaysa bu işi sen yap. kolaysa -sa 

Çok kitap okumak iyidir. iyidir -dir 

Burası müdürün odasıydı. odasıydı -dı 

Bu gidişle burada kalıcısın. kalıcısın -dır 

 
12.   Aşağıdaki cümlelerde zaman ve anlam kayması olan fiillerin altlarını çiziniz.  Bu cümlelerin yüklemlerinde verilen 
kipleri ve anlam olarak kastedilen kipleri karşılarına yazınız. (10 puan) 

 
13. “Gülmek için mutlu olmayı beklemeyin, belki gülmeden ölürsünüz." ( V. Hugo ) özdeyişini açıklayan kısa bir yazı 
yazınız. ( 20 puan ) 
         AÇIKLAMASI: İyimser bir göz, birçok iyi ve güzel şeyi görebilir. İnsanın bu yolda kendisini eğitmesi gerekir. İnsan, 
dünyasını zindan eden, içindeki ümit kandilini söndüren karamsar düşüncelere, kuruntulara paydos demelidir. Aksi 
takdirde mutlu olmanın imkânı yoktur.  
 
Başarılar dilerim.                                                                                                                                       Mesut HAYAT 
                                                                                                                                                                 TÜRKÇE ÖĞRETMENİ 
 

CÜMLELER YÜKLEMDE VERİLEN KİP 
  CÜMLEDE KASTEDİLEN 

KİP 

1-Yarın okullar açılıyor. Şimdiki Zaman Gelecek Zaman 

2-Sağlıklı yaşamak için her gün spor yapıyor. Şimdiki Zaman Geniş Zaman 

3-Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u 1453’te fetheder. Geniş Zaman Geçmiş Zaman 

4-Biraz sonra güzel bir haber verir. Geniş Zaman Gelecek Zaman 

5-Bundan sonra kimse benden habersiz okuldan 
ayrılmayacak. 

Gelecek Zaman Geniş Zaman 


