
Bir insanda "azim” yoksa bence en baştan 

kaybetmiş demektir. Azim hedefe varmanın, 

başarmanın anahtarıdır. Bir işi azmeden ve ona dört elle 

sarılan kişi başarıya ulaşır. Atalarımız boşuna dememiş: 

"Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz." 

Azimli olmak için, en başta inanmak, sonra 

gayret, mücadele ve kararlılık gerekir. Azim insanı 

hayata bağlar, yaşama sevincini artırır, canlı ve güçlü 

tutar. Azim insanın amacı için zorlukları göze 

almasıdır. Azim sabır göstermek ve sebat etmektir. 

Azimli insanlar kolay kolay zorluklara boyun eğmezler. 

Amaçlarını gerçekleştirmek için her yolu denerler. 

Disiplinli çalışıp emek verirler ve eninde sonunda 

başarıya da ulaşırlar.  

Azimli insan sıkıntı ve zorluklardan geçerken 

olgunlaşır, tecrübelerinden gereken dersi çıkarıp ayakta 

dimdik durmayı başarır. Bir şeyi yapmayı aklına koyan 

insan verdiği bu kararla engelleri aşarak hedeflerine 

ulaşır. İnsanın bir şeyi sadece düşünmesi ve istemesi de 

insanı hedefine ulaştırmaz. Gayret, mücadele, kararlılık 

ve azim gerektirir. 

Yaşamak için, başarmak için, ayakta kalabilmek 
için her daim azimden asla vazgeçmeyin. Her yeni güne 
azimle ve umutla uyanın. 
 

1. Aşağıda anlamları verilen sözcükleri metinden 
bularak boş alana yazınız. (4-P) 
 
AZİM...: Bir işteki engelleri yenme kararlılığı. 

GÖZE ALMAK...: Gelebilecek her türlü zararı ve 

tehlikeyi önceden kabul etmek. 

HEDEF....: Yapılması tasarlanan iş, amaç. 

TECRÜBE.......: Deneyim. 

2. Metne göre azimli olmak için öncelikle neler 
gereklidir? (5-P) 
 

Azimli olmak için en başta inanmak, sonra gayret, 

mücadele ve kararlılık gereklidir. 

 
3. Atalarımız: "Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz." 
sözüyle ne demek istemişlerdir? (5-P) 
 

Bir insan bir işi başarmak azmindeyse ne yapar ne eder 

sonunda o işi mutlaka başarır, demek istemişlerdir. 

4. Metne göre azmin insana kazandırdığı faydalar 
nelerdir? (5-P) 
 

Azim insanı hayata bağlar, insanın yaşama sevincini 

artırır, onu canlı ve güçlü tutar. 
 

5. Metnin konusunu yazınız. (5-P) 
 

Azim, Azimli İnsan, Azmin Önemi 
 

6. Metnin ana düşüncesini yazınız. (10-P) 
 

Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Hedefine ulaşmak 

isteyen insan azimli olmalıdır. Azimli olan ve çok 

çalışan insan sonunda mutlaka başarıya ulaşır. 

7. Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgiler doğruysa 
cümlenin başına “D”, yanlışsa “Y” yazınız. (20-P) 
 

(…D...) 1. ”Aldığım elbiseler oldukça pahalıydı.” 

cümlesinde sıfat-fiil vardır. 

(…D...) 2. “Biraz dinlenelim diye kamp kurduk.” cümlesi 

amaç sonuç cümlesidir. 

(…D...) 3. “Annemin yaptığı sarmalar çok güzeldi.” 

cümlesinde kalıcı isim olan bir kelime kullanılmıştır. 

(…Y...) 4. “Şiirini beğenmemiş değilim.”  cümlesi  tür 

olarak olumsuz bir cümledir. 

(…D...) 5. “Dün aldım bu güzel kitabı.” Cümlesi devrik 

bir cümledir. 

(…D...) 6. “Okumak en sevdiğim uğraştır.” cümlesinde  

isim-fiil vardır. 

(…Y...) 7. “Bu desen halıya yakışmış.” Cümlesi birleşik 

yapılı bir cümledir. 

(…Y...) 8. Zarf- fiiller cümleye sadece durum anlamı 

katar. 

(…D...) 9. “Okula gideli yarım saat olmuştu.” 

cümlesinde zarf-fiil bulunmaktadır. 

(…Y...) 10. “Sen de gelirsen kadro tamam demektir.” 

cümlesi neden sonuç cümlesidir. 
 

8. Aşağıdaki cümlelerden yazım yanlışlığı yapılmamış 
olanları işaretleyiniz. (5-P) 
[  X   ] Köpeğiniz Karabaşın patisi yaralanmış. 

[     ] Biz buzullardayken Dünya epey değişmiş. 

[  X   ] Ay, Dünya’dan gittikçe uzaklaşıyor. 

[     ] "Göğü yere indirelim" güzel bir kitap. 

[  X   ] Programımızda Öğretmen Saim Bey'le birlikteyiz. 
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9. Aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırınız. (6 puan) 

 
1. Babamın aldığı oyuncağı / mahallemizdeki parkta / 

kaybettim. B’li N. / YER T. / YÜKLEM 

2. Arkadaşı / ona ve abisine / hafta sonunda / yemek / 

ısmarladı. Ö / YT / ZT/ B’SİZ N/ YÜKLEM 

3. Arkadaşım da/ beğendi /duvarda asılı resimleri.  
Ö/ YÜKLEM / B’Lİ N 
10. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri mecaz 

M, terim T, gerçek G olarak ayırınız. (5-P) 

 

[ G ] 1. Sepetteki üzümler çok tatlıydı. 

[ M ] 2. Tatlı bir bahar akşamı tanıştık onunla. 

[ T ] 3. Sporun farklı dallarıyla ilgileniyordu. 

[  G ] 4. Yarışmada ilk turu kaybedince cesaretim kırıldı. 

[ T ] 5. Fırtınada bahçedeki ağacın dalları kırılmış. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin çatılarını öznesine ve 
nesnesine göre inceleyip altlarına yazınız. (10-P) 
 
1. Kardeşim makasla oynarken elini kesti. 

Öznesine Göre:..ETKEN.. Nesnesine Göre: ...GEÇİŞLİ... 

2. Dedesini görünce hasretle sarıldı. 

Öznesine Göre:..ETKEN.. Nesnesine Göre: ...GEÇİŞSİZ.. 

3. Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. 

Öznesine Göre:.EDİLGEN.. Nesnesine Göre: GEÇİŞSİZ 

4. Anlatılan fıkraya en çok Ali güldü. 

Öznesine Göre:..ETKEN. Nesnesine Göre: ..GEÇİŞSİZ. 

5. Şarkı söylemeyi çok seviyor. 

Öznesine Göre:..ETKEN... Nesnesine Göre: .GEÇİŞLİ.. 

 

12. Bir işi zamanında yapmanın önemini vurgulayan 
bir metin yazınız. (20-P) 
Başlık Uyumu (3 puan)     : 

Yazım-Noktalama ( 3 puan)     :  

Yazı Düzeni ve Güzelliği (4 puan):  

Anlatım-Konuya Uygunluk (10puan) :    

 

 
ÖĞRENCİ YORUMU 


