BİLFEN YAYINCILIK

4. ÜNİTE

BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıda verilen cümlelerin konu ve ana düşüncesini yazınız.
Bilgi bir ışık gibidir. Onu kullanırsanız daha parlak olur, kullanmazsanız söner.
Konu: Bilginin kullanımı
Ana Düşünce: Bilgi kullanılırsa değer kazanır.

En büyük mutluluk, hür düşünceli olmaktır.
Konu:

Mutlu olmanın yolu

Ana Düşünce: En büyük mutluluk insanın düşüncesinde özgür olmasıdır.

Erişmek istedikleri bir hedefi olmayanlar, çalışmaktan zevk almazlar.
Konu: Hedefi olan insanlar
Ana Düşünce: Hedefi olmayan insanlar gönülsüz çalışırlar.

Sahip olduğundan fazlasını istemeyen insan zengindir.
Konu:

Gerçek zenginliğe sahip insanlar

Ana Düşünce: Elindekiyle yetinmesini bilen gerçek zenginliğe sahiptir.

Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk sanır.
Konu: Ön yargılı olmamak
Ana Düşünce: Ön yargılı olursak gerçekleri göremeyiz.

Unutma ki ağzında bal olan arının kuyruğunda iğnesi vardır.
Konu: Tedbirli olmanın gerekliliği
Ana Düşünce: Yararlı görünen bir işten bile zarar gelebileceği unutulmamalıdır.
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7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

KARMA SORULAR
1.

1. “İnsanoğlunun yapabilecekleri, hayal ettikleri

Engellerimiz bizi sınırladığı
ve yönettiği sürece mutlu
ve
başarılı
olmamızın
imkânı yoktur.

ile sınırlıdır.” cümlesinin konusunu yazınız.

İnsanın yapabileceklerinin sınırı

Aziz Bey’in bu cümlesine göre mutlu ve başarılı olmak aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Engellere boyun eğmemeye
B) Kişinin eksikliklerini bilip bilmemesine
C) Engelleri gözardı etmeye
D) Engelli kişilerin yaşamlarını kolaylaştırmaya

2.

2. Güneş, ışık ve sıcağından yarar sağlatmak için
kendine yalvarılmasını beklemez.

“Evinizin

eşiğini

temizlemeden

komşunuzun

damındaki karlardan şikâyet etmeyiniz.” cümlesinde vurgulanmak istenen düşünceyi yazı-

Bu cümle ile iletisi bakımından aynı olan cümle,

nız.

aşağıdakilerden hangisidir?

İnsan önce kendi eksiklerini görmelidir.

A) İyilik karşılık beklemeden, gösterişe girmeden gizli yapıldığı zaman güzel ve değerlidir.
B) İnsan hiçbir zaman karşısındakinin övgüsünü
kazanmak ya da herhangi bir menfaat elde
etmek için iyilik yapmaz.
C) İnsan yaptığı bir iyiliğin ardından karşı tarafı kıracak her tavırdan titizlikle kaçınmalıdır.
D) İyilik yapmak isteyen, ihtiyaçta olana ihtiyacı olanı vermek için karşısındakinin istemesini beklemez.
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7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Verilen yargılardan çıkarılabilecek düşüncelerin yanına (+),
çıkarılmayacakların yanına (-) koyunuz.
a. Yıldızları ancak hava yeterince karanlık olduğu zaman görebilirsiniz.

-

Güzel günlere azim ve sabırla ulaşılabilir.

+

En umutsuz anınızda bile çıkar yol bulabilirsiniz.

+

Kendinizi çıkmazda hissettiğinizde umut ışıkları belirir.

-

İnsan umudunu kaybetmediği sürece istediği sona ulaşabilir.

b. Bir masanın başında akıllı bir adamla bir kez sohbet etmek, bir ay kitap okumaktan iyidir.

+

Kitaplar bize kısa zamanda çok şey kazandırmaz.

+

Yaşanan bir hayat da bir kitabın anlattığını anlatabilir.

+

Bilge birinin deneyimlerini dinlemek büyük fayda sağlar.

-

Okumanın yararını anlamak için, çok okumuş insanların yönlendirmesine ihtiyacımız vardır.
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BİLFEN YAYINCILIK

4. ÜNİTE

KARMA SORULAR
1. Konuşmaya

1. Bu cümlenin konusunu yazınız.

değer
olanlarla
konuşmazsan
insanları; konuşmaya değer olmayanlarla konuşursan vaktini yitirirsin.

Zamanı doğru değerlendirmenin yolu

Konfüçyüs
Bu cümleden aşağıdakilerin hangisine ulaşılabilir?

A) İnsanları değerli ve değersiz olmak üzere
sınıflandırmak zaman kaybını önlemeye yarar.
B) Doğru insanlarla bir arada olmak bir kazançken yanlış insanlarla bir arada olmak
yalnızca zaman kaybıdır.
C) İnsanların güvenini ve sevgisini kaybetmek,
zamanı kaybetmekten daha kolaydır.
D) Kendi kıymetini bilmeyen ve değersiz insanlarla vakit geçiren kişi, zamanını boşa
harcamış olur.

2. Bu cümlenin konusunu yazınız.

2. Başkası düştü mü “Çürük tahtaya basmasaydı.”

deriz ama kendimiz düşünce bastığımız tahtanın çürük olmasından şikâyet ederiz.

Eleştiri yaparken objektif olmanın gerekliliği

Cenap Şehabettin
Bu cümleden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?

A) İnsanoğlu

başkalarının

hatalarını

görerek

kendi hatasını düzeltmeye çalışır.
B) İnsan başkalarının davranışlarını, öz eleştiri
yaparken takındığı tavırla eleştiremez.
C) İnsanlar
sorumlu

kendi
tutarken

hatalarından

başkalarını

karşısındakinin

hatasını

acımasızca eleştirebilir.
D) İnsanlar başkalarının kusurlarını görmekte
kartal, kendi kusurlarını görmekte köstebek
gibidir.

10

7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

SIRA SENDE
Aşağıdaki cümlelerden çıkarılabilecek yargıları yazınız.
1. Geçmişten edindiklerimizle yarını planlamalıyız ama bunu yaparken dün ve yarın arasında
sıkışıp bugünü ihmal etmemeliyiz.
•• Geçmişten ders almalıyız.
•• Geleceği planlamalıyız.
•• Bugünü iyi yaşamalıyız.
2. Yürüdükleri yolda sürekli ardına bakanlar, önlerindeki çukuru da onlara sunulan lütufları da görmezler.
•• Geçmişe takılıp kalmamalıyız.
•• Hayatta bazen engellerle karşılaşabiliriz.
•• Bazen iyiliklerle de karşılaşabiliriz.
3. Kaybetmekten korkmadığın zaman kazanabilirsin.
•• Risk almayı bilmeliyiz.
•• Kazanmak kaybetmeyi göze almakla elde edilir.

4. Birey, yaradılıştaki yeteneklerini eğitimle geliştirir.
•• Birey yetenekleriyle doğar.
•• Her birey eğitilebilir.
•• Yetenek eğitimle geliştirilir.

5. İnsan herkesle arkadaş olabilir ama dost olamaz.
•• Dostluk önemli bir kavramdır.
•• Herkesle dost olunmaz.
•• Herkesle arkadaşlık yapılabilir.
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7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

Karşıt Anlamlı Cümleler
✽✽ Aynı konuda birbirinin tersi iki düşünceyi, duyguyu ya da durumu ifade eden; birbiriyle anlam-

ca çelişen cümlelerdir.

ÖRNEK
Her hareket ileriye doğru

Değişim, ilerlemenin ve geli-

olmadığı gibi her değişim de

şimin tek ve asıl şartıdır.

gelişim demek değildir.

BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıda verilen cümlelerle anlamca özdeş olanları bulup işaretleyiniz.
a. Aşılacak engeller olmasaydı insan yaşantısının eşsiz zenginliği, büyük bir neşe kaynağından
yoksun kalırdı.
+

Engeller, ulaştığımız başarıyı daha özel kılar.

+

Karşımıza çıkan engeller, aslında yaşamımızın
keyifli yanıdır.

İnsan başarıya giden yolda, birçok engelle
karşı karşıyadır.

+

Uğraştığımız engel ne kadar çoksa ulaştığımız
başarının değeri o kadar büyüktür.

b. Geçilmesi gereken karanlık vadiler olmasaydı aydınlık tepeye ulaştığınız an muhteşem olmazdı.
+

Olumsuzlukları aşarak istediğiniz yere geldiğinizde yaşadığınız mutluluk daha özel olur.

Hiçbir başarı kolaylıkla elde edilmez.

Zorlukları görmeyen insan, rahatlığın önemini
fark edemez.

Aşmamız gereken engel çoğaldıkça kazanma
isteğimiz de artar.

c. Gerçek güzellikler insanın karşısına genellikle acı, kayıp ve hayal kırıklığı biçimlerinde çıkar.

Her acının içinde avunulacak bir yön vardır.

+

Acıları aşarak asıl mutluluklara ulaşmak mümkündür.

Olumsuz görünüp bizi yaralayan olayların
içinde hayatın bize sunduğu asıl güzellikler
yatar.
Bütün hayal kırıklıkları içinde bir parça umut
barındırır.
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BİLFEN YAYINCILIK

4. ÜNİTE

KARMA SORULAR
1.

1. Yakın anlamlı atasözleri yazınız.

Gün doğmadan neler doğar.

Ağaç yaprağıyla gürler.

Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir.

Birlikten kuvvet doğar.

Yukarıdaki atasözleri arasındaki anlam ilişkisi
aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)

Düşenin dostu olmaz.
Dost kara günde belli olur.

B) Ne ekersen onu biçersin.
Arpa eken buğday biçmez.

C) Borç yiğidin kamçısıdır.
Bin tasa bir borç ödemez.

D) Dünya malı dünyada kalır.
Dünya, Sultan Süleyman’a bile kalmamış.

2. Bu cümleyle çelişen bir cümle yazınız.

2. Hayat bir oyuna benzer; önemli yanı eserin
uzun olması değil, iyi olmasıdır.

Nasıl

Aşağıdaki cümlelerin hangisi bu cümleyle anlam

önemlidir.

bakımından özdeştir?

A) Hayat; umuttan, hüzünden, güzellikten yana
yaşanması gereken ne varsa onu yaşamaktır.
B) Gerçekte

mühim

olan;

yaşanan

yaşadığımız

hayatın

niceliği değil, niteliğidir.
C) Hayat oyununun temeli, geçmişle gelecek
arasında kaybolup bugünü unutmamaktır.
D) Önemli olan, iyi yarınlara ulaşmak için bugünün güzelliklerini uzun uzun yaşamaktır.
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yaşadığımız

7. SINIF TÜRKÇE

SIRA SENDE
A. Aşağıda verilen cümlelerin yakın anlamlarını yazınız.
Dün yaptığınız şey size hâlâ çok iyi görünüyorsa bugün yeterli değilsiniz
demektir.
Her zaman daha iyisi olduğu unutulmamalıdır.
Düşünce dilden dil düşünceden doğar.
Dil ve düşünce birbirlerinden etkilenir.
Yapılırken heyecan duyulmayan işler başarılamaz.
Başarılı olmak için heyecan gereklidir.
Yerinde söz söyleyen, özür dilemek zorunda kalmaz.
Düşünmeden konuşmak insanı zor durumda bırakır.

Kaybedilmiş günlerin en kötüsü, bir defacık olsun gülmeden geçilenidir.
Gülerek yaşanılan her gün bir kazançtır.

B. Aşağıda verilen cümlelerin anlamca karşıtlarını yazınız.
Akıllı ve çalışkan insanlar hata yapmazlar.
Zekâ ve çalışmak hata yapmayı engellemez.

Aşırı sevgi insana faydadan çok zarar getirir.
Ölçüsüzce sevmek, insanların yararınadır.

İyiliğe iyilik olsaydı, koca öküze bıçak olmazdı.
İyilik eden her zaman iyilik bulur.

Sanat toplum için yapıldığında faydalı olur.
Sanat sanat için yapılırsa anlam kazanır.

Özgür düşünebilen insanlar yaratıcı olur.
Özgürlüğün yaratıcılığa etkisi olmaz.
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7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıdaki yargıları oklar yardımıyla birleştirip amaç - sonuç, neden - sonuç, koşul sonuç cümleleri oluşturarak alttaki kutulara yazınız.
Neden - Amaç - Koşul

Sonuç

• Misafirim geleceği için

• bisikletimi kullanabilirsin.

• Spor ayakkabı alayım diye

• çocukları çok sevmelisin.

• Bahsi kaybedeceğini anladığından

• derse girmeye cesaret edemedim.

• Öğretmen olmak istiyorsan

• çıkıp biraz dolaşalım.

• Ödevimi tamamlayamayınca

• üç aydır kursa gidiyorum.

• Puanımı yükselteyim diye

• alışverişe çıkıyorum.

• İşin bittiyse

• bilet arıyordu.

• Bu oyunu izleyebilmek için

• dedemden para istedim.

• Sıkıntılarından uzaklaşmak uğruna

• maçı bile seyretmedi.

• Zarar vermeyeceksen

• şimdi de piyano dersi alıyor.

1

Misafirim geleceği için alışverişe çıkıyorum.

2

Spor ayakkabı alayım diye dedemden para istedim.

3

Bahsi kaybedeceğini anladığından maçı bile seyretmedi.

4

Öğretmen olmak istiyorsan çocukları çok sevmelisin.

5

Ödevimi tamamlayamayınca derse girmeye cesaret edemedim.

6

Puanımı yükselteyim diye üç aydır kursa gidiyorum.

7

İşin bittiyse çıkıp biraz dolaşalım.

8

Bu oyunu izleyebilmek için bilet arıyordu.

9

Sıkıntılarından uzaklaşmak uğruna şimdi de piyano dersi alıyor.

10 Zarar vermeyeceksen bisikletimi kullanabilirsin.
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BİLFEN YAYINCILIK

4. ÜNİTE

KARMA SORULAR
1. (1) Sağlıklı bir vücuda ve iyi bir duruşa sahip

1. Neden-sonuç anlamı içeren üç cümle örneği

olmak için spor yapmak gereklidir. (2) İş ve
şehir
hayatının
koşuşturmacasında
spora
zaman ayırmakta zorlanılıyorsa alternatif
hareketler yapılabilir. (3) Küçük egzersizlerin
hareketsizlikten daha iyi olduğunu unutulmamalıdır. (4) Bu egzersizler her an her yerde yapılabilecek hareketler olduğu için vakitsizlikten
yakınma ihtimali de ortadan kalkacaktır.

yazınız.

Sıkıldığı için evden çıktı.
Ses olduğu için uyuyamıyordu.
Üniversiteyi kazandığından dolayı çok mutluydu.

Numaralanmış cümlelerde aşağıdakilerin hangisinin örneği yoktur?

A) Neden - Sonuç Cümlesi
B) Olasılık Cümlesi
C) Amaç - Sonuç Cümlesi
D) Koşul - Sonuç Cümlesi

2.

1. Daha hoşgörülü oldukça
herkesle aran düzelecektir.
2. Biraz daha bilinçli olayım
diye uğraştı durdu ailem.
3. Açık bir market bulmak
üzere yanımızdan ayrıldı.
4. Zor günler geçirdiğinden
herkes ona destek oluyor.

2. Amaç-sonuç anlamı içeren üç cümle örneği
yazınız.

koşul – sonuç

İşi yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor.

sebep – sonuç

Sağlığına kavuşmak amacıyla tedavi oluyor.
Kalem almak için kırtasiyeye gitti.

amaç – sonuç
sebep – sonuç

Cümleler ve içerdikleri anlam ilişkilerinin veril-

diği bu tablonun kaçıncı satırında yanlışlık
yapılmıştır?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

20

7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

SIRA SENDE
Aşağıdaki tabloda verilen cümleleri anlam ilişkisine göre uygun yerlere işaretleyiniz.

Sebep - Sonuç

Amaç - Sonuç

1. Adın yarınlara kalsın istiyorsan bir şeyler üretmelisin.
2. Dürüst biri olduğundan herkes tarafından seviliyor.

Koşul - Sonuç

3
3

3. Kimsesiz çocuklara yardım için para topluyoruz.

3

4. Çocukken çok konuştuğumdan avukat olabileceğimi
söylerlerdi.

3
3

5. Kendini affettiresin diye sana çok fırsat verdim.
6. Kütüphaneden kitap alabilirsin ama on gün içinde
iade etmelisin.

3
3

7. Hastaneye gitmek üzere iş yerinden izin aldı.

3

8. Hava muhalefeti yüzünden uçuşlar iptal edildi.

3

9. Tatili güzel geçirirsen keyfin yerinde olur.

10. Midesi bulandığı için çok fazla yemiyordu.

3
3

11. İşi yetiştirmek için geç saatlere kadar çalıştı.

12. Zamanı çok olduğu için çayını yavaş içiyordu.

3
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7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıdaki cümleleri kutucuklarda verilen durum ve duygularla eşleştirerek yanlarındaki boşluklara yazınız.
öz eleştiri

küçümseme

bıkkınlık

olasılık

azımsama

abartma

sezgi

eşitlik

sitem

karşılaştırma

1. Modern edebiyat, klasik edebiyata göre daha çok tutuluyor.

karşılaştırma

2. Madem hasta olduğumu duydun, neden ziyaretime gelmedin?

sitem

3. Amcalarından kalan araziyi aynı oranda paylaştılar.

eşitlik

4. Az sonra tuhaf bir şeyler olacağını hissediyorum.

sezgi

5. Bu akşamki yemeğe elli kişinin üstünde katılım olabilir.
6. Dağ eteğinde öyle bir sis var ki göz gözü görmüyor.
7. Onunla her konuşmadan sonra başa dönmek beni sıktı.
8. Bu şiir benim yazdığıma rakip bile olamaz.

olasılık
abartma
bıkkınlık

küçümseme

9. Bu kadarcık yemekle nasıl doyuracaksın bu insanları?

azımsama

10. Heyecanlanmasaydım sunumum daha başarılı olabilirdi.

öz eleştiri

11. Onca yoldan geldin de bir kapımı çalmadın.

sitem

12. Hava bu aralar bulutlu, yağmur yağabilir.

olasılık

13. Bu yıl her zamankinden daha çok çalıştık.

karşılaştırma

14. Şirket hisselerini kendi aralarında kardeş payı yaptılar.
15. Bu olayın sık sık konuşulması da kabak tadı vermeye başladı.
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BİLFEN YAYINCILIK

KARMA SORULAR
1.

Sence benimle
ne konuşacak?

1. Yakınma, yadsıma ve üslup anlamı taşıyan

Devamsızlığınla
ilgili olmalı.

birer cümle yazınız.

Bir gün de şu sofrayı toplamama yardım etsen!
Elindeki kitabı ben almadım.
Şiirlerindeki akıcı dil günlük konuşma dilini bastırıyor.

Ayça

Selin’in

Ayça’ya

Selin

verdiği

cevap,

anlamlardan hangisini ifade eder?
A) Sezgi

B) Olasılık

C) Ön yargı

D) Yakınma

aşağıdaki

2. Beklenti, sezgi ve karşılaştırma anlamı taşı-

2.

yan birer cümle yazınız.

Trafiğe bakılırsa
ileride bir kaza
olmuştur.

Bu sınavdan tam yapacağıma umuyorum.
Bu hafta iyi şeyler olacağını hissediyorum.
Dünyanın en iyi eşine sahibim.

Şoförün bu cümlesi aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisini ifade eder?
A) Tahmin

B) Değerlendirme

C) Ön yargı

D) Beklenti
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7. SINIF TÜRKÇE

SIRA SENDE
Aşağıda verilen cümlelerin anlam özelliklerini karşılarındaki boşluklara yazınız.

1.

İsimlerin özelliğini belirten sözcüklere sıfat denir.

Tanım
............................................

2.

Sanatçı, bu öyküsünde gerçekleri kısa, yalın cümlelerle dile getirmiş.

Üslup
............................................

3.

Eski İstanbul şimdikine göre daha güzeldi.

Karşılaştırma
............................................

4.

Sınavda soruları doğru okumanız size zaman kazandıracaktır.

Öneri
............................................

5.

Diyelim ki istediğin şehre taşındın, ne yapacaksın?

Varsayım
............................................

6.

Hastanın sağlığı gün geçtikçe düzeliyordu.

A. durum
............................................

7.

Nerden bilebilirsin ki belki büyük ikramiye sana çıkacak.

Olasılık
............................................

8.

Bu günden sonra havalar ısınmaz artık.

Ön yargı
............................................

9.

Yaptığı kek de kekti hani, parmaklarımızı yedik resmen.

Beğeni
............................................

10.

İndirimdeyken o çantayı almalıydım.

Hayıflanma
............................................

11.

Hava geçen haftaya göre oldukça soğumuş.

Karşılaştırma
............................................

12.

Hiç çalışmıyor ki sınavı nasıl kazansın?

Yakınma
............................................

13.

Bu işte bir bit yeniği var, hissediyorum.

Sezgi
............................................

14.

Bütün öğrencilerin etkinliğe katılacağını umuyordum.

Beklenti
............................................

15.

Vaktinde çalışmadığım için şimdi bu kadar düşük not aldım.

Pişmanlık
............................................

16.

Romanda fabrikada çalışan işçilerin sorunları anlatılmış.

İçerik
............................................

17.

Bu kadar maaşla ay sonunu nasıl getiririz.

Azımsama
............................................

18.

Bu aklıyla okuyup adam olacakmış.

Küçümseme
............................................

19.

Topu kafasına ben mi atmışım?

Yadsıma
............................................

20.

Onca yol geldin ama beni aramadın, aşk olsun!

Sitem
............................................

35

4. ÜNİTE

7. SINIF TÜRKÇE

4. ÜNİTE

BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin öznel, hangilerinin nesnel olduğunu karşılarındaki kutucuğa işaretleyiniz.
Cümleler

Nesnel

1. İstatistiklere bakıldığında telefonun en yaygın iletişim
aracı olduğu tespit edildi.

3

2. Telefonu böyle yaygın kılan ucuz ve kolay ulaşılabilir bir
kaynak olması.
3. Telefon artık sadece bir sehpanın üzerinde durmuyor.

Öznel

3
3

4. Telsiz şeklinde baş ucumuza geliyor hatta cebimize bile
giriveriyor.

3

5. İstediğimiz herkese, istediğimiz her an mucizevi bir
şekilde ulaştırıyor bizi.

3

6. Graham Bell, bugünleri görseydi çok mutlu olurdu kuşkusuz.

3

7. Birbirinden cazip birçok kampanyaya rağmen faturalar can sıkıyor.

3

8. Araştırmalar gösteriyor ki ev telefonu kullanımı gittikçe azalıyor.

3

9. İnternet erişimi sağlayabilmek için evlere sabit telefon bağlatılıyor.

3

10. Kim ne derse desin, telefon yine de herkes için vazgeçilmez.

3

11. Son dönem çıkan akıllı telefonlar insanları cezbediyor.

3

12. Artık her evde telefon olması iletişimi daha da kolaylaştırdı.

3

13. Cep telefonu kullanımı her yıl artarak devam ediyor.

3

14. Cep telefonlarında hatlar hem faturalı hem de faturasız olarak kullanılabiliyor.

3
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KARMA SORULAR
1. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilirlik

1. Öznel anlatımı olan üç cümle yazınız.

açısından diğerlerinden farklıdır?

• Şiir harikulade bir sanattır.

A) Abdi İpekçi Arena’nın havuz kompleksine dönüştürülmesi için titiz bir çalışma yapılıyor.

• Su en değerli hazinedir.

B) Şampiyonaya ev sahipliği yapacak Abdi
İpekçi Spor Salonu’ndaki hazırlıklar devam
ediyor.

• Milli bayramlar her şeyden önemlidir.

C) 13. Avrupa Kısa Kulvar Şampiyonası’nda yeni
bir sürece girildi.
D) Türkiye Millî Yüzme Takımı şu günlerde çalışmalarını sürdürüyor.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi kanıtlanabilir bir

2. Nesnel anlatımı olan üç cümle yazınız

yargıdır?

• Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

A) Usta öykücülüğü ve edebiyatımıza kazandırdığı eserlerle tanınan yazar yeniden çocuklarla buluştu.

• Suyun bileşenleri hidrojen ve oksijendir.
• Keban barajı Elazığ’dadır.

B) Daha önce iki kitap hâlinde yayımlanan eser,
“Titiz Orhan” adıyla tek kitapta toplanarak
satışa sunuldu.
C) Küçük bir kasabada yaşayan Osman’ın düşlerini süsleyecek kadar büyülü olan İstanbul’a yolculuğudur kitabın konusu.
D) Büyük kente göçü konu alan roman, güçlü kurgusu ve diliyle okunacaklar listesine
şimdiden girmiş bile.

3. (1) Koç Müzesini dolaştım hafta sonunda. (2) Bu

3. Öznel ve nesnel anlatımı olan birer cümle

müze; Türkiye’de ulaşım, endüstri ve iletişim
tarihindeki ilk müzedir. (3) Haliç’in kıyısında
endüstriyel arkeolojinin önde gelen örneklerinden olan binalar içinde yer alan koleksiyon,
gramafon iğnesinden gerçek boyutlarda gemilere ve uçaklara kadar binlerce objeyi içermektedir. (4) Bu koleksiyonu yakından incelediğinizde 50 yıl içinde endüstri ve iletişimde
alınan yolu gözlemlemiş olursunuz.
Numaralanmış cümlelerin
yargı taşımaktadır?
A) 1

B) 2

hangisi

C) 3

öznel

yazınız.

Doktorlar anne sütünün önemli bir besin kaynağı
olduğu konusunda hem fikirler.
Yaz aylarında şapka takmayı sevmem.

bir

D) 4
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BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıdaki cümlelerden doğrudan anlatımlı olanların yanındaki kutucuğu işaretleyiniz.
1. Olduğumuz her şey düşünmüş olduklarımızın bir sonucudur, demiş ünlü bir düşünür.

3

2. Graham Bell, ne olduğunu açıklayamadığı bir gücün, kendini başarılı yaptığını söyler.

3. Hayatın sırrı belki de bir kitap sayfasındadır, diye konuşmuştu.

3

4. Bir şeyi yeterince istiyorsanız mutlaka olacaktır, diyordu psikolog.

3

5. Kendimizi bir an için bolluk içinde düşlememizi istedi.

6. Davranışlarına dikkat etmesi gerektiğini söyleyeceğim.

7. Yazarın bu son kitabını beğendim, dedi.

3

8. Hayyam “Adalet evrenin ruhudur.” der.

3

9. Çehov, aşılmasına imkân olmayan hiçbir duvar almadığını düşünmüştür.

10. “Aklın üç ilkesi, iyi düşünmek, iyi söylemek, iyi yapmaktır.” der.
DEMOKRİT

11. Affetmek ve unutmanın iyi insanların intikamı olduğunu söyler Schiller.

12. Önümüzdeki yıl gireceği sınavda başarılı olacağım.
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KARMA SORULAR
1. Muhabirin kaza ile ilgili verdiği bilgilerin hangi-

1. Atatürk “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

sinde dolaylı anlatım yapılmıştır?

A)
“Olumsuz hava şartları
ve
buzlanma”
nedeniyle şehrin pek
çok yerinde trafik
kazaları
meydana
geldi.

demiş. Bu cümleyi dolaylı anlatıma çeviriniz.

B)

Atatürk, hayatta en hakiki mürşidin ilim olduğunu

Arkamdaki kazanın
ise
sebebi
buzlanma değil, ne
yazık ki aşırı hız.

vurgulamıştır.

C)
Karşı yönden gelen
aracın
diğer D)
şeride
geçerek
Yetkililer sürücülerin
durabildiği kazada
alkollü olup olmadığını
can kaybının olmaöğrenmek için geredığı bildirildi.
ken testleri yapıyorlar.

anlatımına

2. Doğrudan anlatım özelliğinde iki cümle yazı-

A) Ona, bugün Özlem ve Deniz ile önce alışve-

- Tagore, “Arkanı güneşe çevirme gölgen önüne

2. Aşağıdaki

cümlelerden

hangisi

göre diğerlerinden farklıdır?

nız.

rişe ondan sonra da sinemaya gideceğimizi

düşer.”demiştir.

söyledim.

- Eğitim; öğrencilere saygıyla başlar, demiştir

B) Özlem ve Deniz ile önce alışverişe ondan

Emerson.

sonra da sinemaya gideceğini söyledi.
C) Deniz, Özlem ve bana bugün önce alışverişe
ondan sonra da sinemaya gideceğini söyledi.
D) Ben ona “Bugün, Deniz ve Özlem ile önce
alışverişe ondan sonra da sinemaya gideceğiz.” dedim.
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SIRA SENDE
Aşağıdaki dolaylı anlatımlı cümleleri doğrudan anlatıma çeviriniz.

1. İlçe genelinde yapılan bilgi yarışmasında birinci olduğumuz yetkililerce duyuruldu.
Yetkililer, “ilçe genelinde yapılan yarışmada siz birinci oldunuz.” dedi.
................................................................................................................................................................................................

2. Benim samimiyetime her zaman güvendiğini söyleyerek bana teşekkür etti.
Samimiyetine her zaman güveniyorum, dedi.
...............................................................................................................................................................................................

3. Okul dergisinde başarılarımla okulumu gururlandırdığım yazıyordu.
Okul dergisinde, “Başarıyla gururlandık.” diye yazıyor.
...............................................................................................................................................................................................

4. Konsere katılan 2000’e yakın dinleyiciden yaklaşık 800’ünün şehir dışından geldiği açıklandı.
Yetkililer, “Konsere katılan 2000’e yakın dinleyiciden 800’ü şehir dışından geldi.” dedi.
...............................................................................................................................................................................................

5. Mimari projeler yüzünden doğal alanların tehdit altında olduğunu gazeteciler bildirdi.
Gazeticiler, “Mimari projeler yüzünden doğal alanlar tehdit altında.” dedi.
...............................................................................................................................................................................................

Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin özelliklerini doğru bir şekilde işaretleyiniz.

Cümleler

Doğrudan Anlatım

Hemen hemen herkesle samimi olabileceğini söyledi.

3

İstatistikler ne derse desin, her zaman başarıya giden
bir yol vardır, der Bermard Segel.

3

George Bernard Shaw, yanlış bilginin cehaletten daha
tehlikeli olduğunu söylemiştir.
Voltaire, “Hiçbir sorun,
dayanamaz.” demiştir.

sürekli

düşüncenin

Dolaylı Anlatım

saldırısına

Hayatta insanların başına her şey gelebilir, onun için
hazırlıklı olunmalıdır.
Ertelenmiş bir hayalin, reddedilmiş bir hayal olduğunu
savunur Hughes.
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ÖRNEK
•• Zaferler zor kazanılır ama ... kolay kaybedilir.
		

Olumlu yargı		

tersi

ZZ Cümlenin anlam yükünü taşıyan sözcük “zor” olduğuna ve cümle “ama” bağlacı ile bağlanan

başka bir ifade ile devam ettirileceğine göre ters çevrilerek “kolay” sözcüğü etrafında şekillendirilir.
•• Zaferler zor kazanılır çünkü karşılığında büyük bedeller ödenir.
Olumlu yargı					devamı

ZZ Cümlenin anlam yükünü taşıyan sözcük “zor” olduğuna ve cümle “çünkü” bağlacı ile bağlanan

başka bir ifade ile devam ettirileceğine göre aynı anlamı devam ettirecek şekilde “zor” sözcüğü etrafında şekillendirilir.

BİRLİKTE ÇÖZELİM
Aşağıda karışık olarak verilen sözleri birleştirerek anlamlı ve kurallı cümleler oluşturunuz.
bir ikilemdir

düşüncesi

ya hep

insan ilişkilerini

ya hiç

önemli

zedeleyen

Ya hep ya hiç düşüncesi insan ilişkilerini zedeleyen bir ikilemdir.
.................................................................................................................................................................................................................
eleştirmenin

vurgulayalım

hataları

yanında

yanlarını

da

olumlu

Eleştirmenin hataları yanında olumlu yanlarını da vurgulayalım.
.................................................................................................................................................................................................................
öğrenmenin

bundan

kalıcı

gerçekleşebilmesi

şarttır

için

keyif almak

Öğrenmenin kalıcı gerçekleşebilmesi için keyif almak şarttır.
.................................................................................................................................................................................................................
hazmedememesi

insan da

gibi

plastiği

cezayı

doğanın

hazmedemez

Doğanın plastiği hazmedememesi gibi insan da cezayı hazmedemez.
.................................................................................................................................................................................................................
vurduğu

yaşamın

hafifletebilirsiniz

sırtınıza

yükü

düşüncelerinizle

Düşüncelerinizle yaşamın sırtınıza vurduğu yükü hafifletebilirsiniz.
.................................................................................................................................................................................................................
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KARMA SORULAR
1.

1

2

güzel sanatlarla

ilgilenirdim

3

4

gençken

daha çok

1. Numaralarla verilen sözcüklerden anlamlı ve
kurallı bir cümle yazınız.

1. en
2. kafasındadır
3. cahillerin

5

4. büyük

ben

5. çöller

Yukarıdaki kartlarla kurallı bir cümle oluşturulmak istendiğinde sıralama nasıl olur?

1-4-5-3-2

A) 5 - 2 - 1 - 4 - 3
B) 2 - 4 - 5 - 1 - 3
C) 5 - 1 - 4 - 3 - 2
D) 3 - 2 - 4 - 1 - 5

2. 1. olursa

2. Numaralarla verilen sözcüklerden anlamlı ve
kurallı bir cümle oluşturulduğunda baştan

2. akıl

üçüncü sözün hangisi olduğunu belirtiniz.

3. daha iyi
4. beden

1. gelir

5. sakin

2. başarı

6. çalışır.

3. yanlış bir adımla

Numaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı

4. çoğu zaman

bir cümle oluşturmak istendiğinde sıralama
nasıl olur?

5. doğru yolda

A) 1 - 3 - 4 - 5 - 2 - 6

6. atılmış

B) 2 - 1 - 3 - 4 - 5 - 6
C) 4 - 5 - 1 - 2 - 3 - 6

Baştan üçüncü “doğru yolda”

D) 3 - 2 - 4 - 5 - 1 - 6
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SIRA SENDE
A. Aşağıda karışık olarak verilmiş sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler oluşturarak verilen boşluklara yazınız.
• zaman-çoğu-engeller-olmayı-görünme akıllı-çabası akıllı
Akıllı görünme çabası çoğu zaman akıllı olmayı engeller.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• olmaktır-sırrı-konuya-hakim-uğraşılan-başarının
Başarının sırrı uğraşılan konuya hakim olmaktır.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• başkalarına-atmamalıdırlar-camdan-taş-oturanlar-evde
Camdan
evde oturanlar başkalarına taş atmamalıdırlar.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• lazım-için-adım-öğrenmen-koşmak-atmayı-önce
Koşmak için önce adım atmayı öğrenmen lazım.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• vardır-yoktur-zaman-boşa-geçen zaman-boş
Boş
zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

B. Aşağıda anlamları verilen atasözlerini uygun ifadelerle tamamlayınız.

Atasözü: Ağaca balta vurmuşlar.........sapı bedenimden demiş.
Anlamı: İnsana en yakını bile kötülük edebilir.

Atasözü: Dünyayı sel bassa… ördeğe vız gelir.
Anlamı: Birçok kimse için felakete yol açan bir olay, bazı insanları ilgilendirmez.

Atasözü: Bal bal demekle...ağız tatlanmaz.
Anlamı: Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz.
Atasözü: Eldeki yara, yarasıza…

duvar deliği

Anlamı: Bir kimsenin acı ve sıkıntısı başkasına dert gibi görünmez.
Atasözü: Kaz gelen yerden… tavuk esirgemez.
Anlamı: Büyük çıkarlar beklenen durumlarda küçük fedakârlıklar yapılmalıdır.
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