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                                                              CANIM KĐTAP 
    Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir. Sıkıntımızı unutmak, yaşamımıza  
          biraz renk vermek, daracık dünyamızda bulamadığımız şeyleri yaşamak için tek çaremiz, kitaplara  

sarılmaktır. Herhangi bir yolculuğa çıkarken hangi okuryazar yanına bir iki roman, bir iki şiir kitabı 
almayı düşünmez! Yolculukta, çoğu zaman olduğu gibi çevremize bakıp dalmaktan yanımıza aldığımız 
kitapları okuyamayız. Yine de onları elimizin altında bulundurmak isteriz. Çünkü; onların can yoldaşı  
olduğunu biliriz. Düşünüyorum da şu dünyadan kitaplar yok oluverse yaşamak ne kadar güçleşir,  
çekilmez bir ağırlık olur. Romancı veya şair için yazmak nasıl dayanılmaz bir gereksinimse okuyucu 
için de yazılanları okumak öyledir. En kötümser zamanlarımızda yardıma onlar koşar. 
 Dünyamızı nasıl insansız düşünemezsek insanı da kitapsız düşünemeyiz. Đlk oluşumundan beri  
insan, düşündüğünü ve duyduğunu türlü şekillerle, eline ne geçirdiyse ona aktarmaktan kendini  
alamamıştır. O gün bu gün insan yazıyor, yazdığını okutuyor. Bana öyle geliyor ki yazarı söylemiyor  
ama Robinson Crusoe’nun en büyük acısı adada kitapsız kalması olmuştur. 
 
1. Yazara göre kitap okumamızın nedenleri nelerdir?  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
2. Đnsanlar neden yolculuğa çıkarken yanlarına kitap alıyorlar?  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
3. Yazara göre Robinson Crusoe’nin en büyük acısı nedir?  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
4. Sizce dünyadan kitaplar yok olsa yaşamımız neden güçleşir?  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
5. Siz kitaplardan hangi alanlarda yararlanıyorsunuz?  
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
6. En son okuduğunuz bir öykü kitabının adını ve yazarını yazar mısınız?  
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7. Siz de bir kitap yazsaydınız konusu ne olurdu? Neden?  
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
8. Aşağıdaki tümceler mecaz anlamlı mı, yoksa gerçek anlamlı mıdır karşılarına yazın. 
  *.Düpedüz yalan söyledi gözlerimizin içine baka baka. (……………………………….) 
  *.Akşamüstü ince elbiseyle biraz üşüdü. (………………………………) 
 
9. Aşağıdaki tümceler öznel midir, nesnel midir?  
  *. Karşı daireden aşırı derecede gürültü geliyordu. (…………………………..) 
  *. Ablamdan sonra ben doğmuşum, benden sonra erkek kardeşim doğmuş. (…………………………..) 
  *. Evimizin karşısında 500 metre yüksekliğinde bir dağ var. (………………………..) 
  *. Bence bu sorun için farklı bir çözüm üretilebilirdi. (……………………………) 
  * Türkiye’nin en kalabalık şehri Đstanbul’muş. (………………………………)     
                                                                                     
10. Aşağıdaki tümceleri, noktalı yerlere adın durum eklerini yazarak tamamlayınız.  
   *. Merve’…….  annesi pazar……….  çanta almış. 
   *. Masa…...  toplarken annem………  yardım ederim. 
   *. Ahmet, Boncuk’……..  seviyor musun? 
   *. Dün gece Ebrular……..  kaldı. 
   *. Ağacın dalları……...  kuşlar konmuştu. 



11. Aşağıdaki metinde verilen parantez içindeki boşluklara “nokta, virgül, soru işareti, iki nokta,  
     uzun çizgi” işaretlerini yerleştiriniz.  
                                               MEKTUP 
 Hoca(  )ya birisi gelerek(  ) 
 (  )Bağdat(  )a göndereceğim bir mektubum var(  ) onu yazar mısın(  ) demiş(  ) 
 Hoca(  ) 
 Yazamam! Demiş(  ) Adam sebebini sorunca(  ) şu cevabı vermiş(  ) 
 (  )Bağdat(  )a kadar gitmem gerek(  ) çünkü kendi yazımı ancak ben kendim okuyabilirim(  ) 
 
12. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde “de, da”nın yazımı doğrudur?  
     A) Hakan da kalan kitabımı almayı unutmadım.     B) Sen de bu etiketlerden var mı? 
     C) Biz de okulun tiyatro gösterisine gideceğiz.     D) Onlar da daha önce hiç görmediğin bir kalem vardı. 
 
13. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  
     A) Peynirli poğaça yedik, birer bardak da çay içtik.     B) Salondaki lambalardan biri yine bozuldu. 
     C) Acıktığımı ancak arabaya binince anladım.               D) Sıcakmı sıcak bir yaz günü köye ulaştık. 
 
14. “Bir dikili ağacım bile yok ama ……..” tümcesi aşağıdakilerden hangisiyle devam ettirilemez ?  
     A) Sayısız dostum var.        B) Çok şükür sağlığım yerinde. 
     C) Kimseye de muhtaç değilim.       D) Sanıldığı kadar da varlıklı değilim. 
 
15. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  
     A) Ali gideli aşağı yukarı tam bir yıl oldu.            B) Günümüzde binalar birbirine yakın yapılıyor. 
     C) Yaşlı adamın gözleri doldu.        D) Çocuklar tatlıyı çok sever. 
                                                                           
16. “Ay! Gözlerime inanmıyorum.” diyen bir kişinin hangi duygu içinde olduğu söylenebilir? 
A) heyecan  B) acıma        C) sevinç  D) şaşkınlık 
 
17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? 
A) Ünversite  B) Yalnış    C) Yanlız   D) Daire  
 
18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? 
A) Yağmur yağdığı için pikniğe gidemeyiz.  B) Çok yemek yersen zayıflayamazsın.  
C) Bu paraları alnımın teriyle kazandım.   D) Tembellik yaptığı için sınıfta kaldı. 
 
19.“yüceltir-koltuğu-kişi-değil-koltuk-kişiyi” Yukarıdaki sözcüklerden kurallı ve anlamlı bir cümle  
kurulduğunda baştan dördüncü sözcük hangisi olur? 
A) koltuk  B) kişi   C) koltuğa  D) değil  
 
20. “-siz” isim yapma eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine getirilemez? 
A) para  B) ev   C) taraf  D) beğen 

 
21. “Yorgun olduğunu söylüyorsun ……….. bir süre uyumalısın.” Cümlesinde boş bırakılan yere 
aşağıdakilerden hangisini getirebiliriz? 
A) aksi halde   B) hatta   C) o halde   D) üstelik 
 
22. “Dolabın gözünde çoraplarını arıyordu.                           “Gözüm çok acıdı.” 
Altı çizili sözcükler arasındaki anlam ilişkisi nedir? 
A) zıt   B) eş anlam   C) eş sesli   D) mecaz 
 
23. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerine göre en geneldir? 
A) banyo        B) site   C) ev   D) oda 
             
                      


