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İNSAN VE ÇEVRE 

      İnsanoğlu olarak maalesef yaşadığımız dünyaya karşı görevlerimizi yapamıyoruz. Bize sunduğu 

güzelliklerin ve cömertliğin karşılığında onu yok etmek için ne lazımsa yapıyor; havayı, suyu, toprağı kısaca 

tüm doğayı kirletiyor, kirletmeye de devam ediyoruz. Sanki bütün bunları yapan bizler değilmişiz gibi bir de 

çevre kirliliğinden yakınıyoruz. Bize hayat veren ne varsa yavaş yavaş bitiriyoruz. Çocuklarımızın geleceğini 

karartıyor, onlara daha az yaşanabilir bir dünya bırakıyoruz. 

 

A. Aşağıda verilen soruları metne göre 

cevaplandıralım. (15 p) 
 

 

 

1. İnsanoğlu dünyanın sunduğu güzelliğin ve 

cömertliğin karşısında ne yapmaktadır?  
 

 

 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

2. İnsanlar neden yakınmaktadır? 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

3. Çocuklarımıza nasıl bir dünya bırakıyoruz? 
 

 

 

 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

B. Aşağıda verilen kelimeleri önce gerçek sonra 

mecaz anlamıyla cümle içinde kullanalım. (10 p) 
 

                     

         

         

 

 

 

C. Aşağıda verilen cümlelerde “de” ve “ki”nin 

yazımı ile ilgili bir yanlışlık varsa cümlenin 

başına “Y”, yanlışlık yoksa “D” yazalım. (10 p) 

 

 

 

 

 

 

 

Benimki sağlam kardeşiminki kırık çıktı. 

Bu çocuk okuyacak da adam olacak. 

Oysaki bu sınava çok çalışmıştım. 

Gelirken yol da komşumuzu gördüm. 

Öyle ağlıyorduki susturamadım. 

D. Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştirelim. 

(10 p) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aynı şeyi durmadan tekrar tekrar söylemek. 

2. Bir sözü doğru, düzgün söyleyememek. 

3. Çok özlemek 

4. Birdenbire çok korkmak. 

5. Kısa bir süre dikkat etmeden bakmak. 
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Göz 

atmak 
 

Burnunda   

tütmek 
 

Dili  

dönmemek 
 

Diline  

dolamak 
 

Yüreği ağzına 

gelmek 
 



E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları 

cevaplandıralım. (55 p) 
 

 

 

 

1. Aşağıdaki kısaltmalardan hangisi yanlış 

yapılmıştır? 

A. Yıldız Teknik Üniversitesi: Y.T.Ü.                 

B. İstanbul Sanayi Odası: İSO 

C. Türkiye Cumhuriyeti: T.C.                     

D. Milli Eğitim Bakanlığı: MEB 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli 

(sesteş ) bir kelime yoktur? 

A. Küçük kedinin karnı üç gündür aç. 

B. Bugün benim yaş günüm.  

C. Bahçedeki ağaçları babamla suladık. 

D. Düğünde çok güzel saz çaldılar. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde mi eki 

hatalı yazılmıştır? 
 

 

 

 

A. I ve II                           B. Yalnız I           
 

 

C. II ve III                          D. I ve III 

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem ünlem 

işareti hem de soru işareti kullanılmalıdır? 

A. Korkmadan olanları bana anlatır mısın 

B. Korkunç köpekleri gördün mü   

C. Heeey Beni duyuyor musun 

D. Eyvah Kitabımı unutmuşum 

 

 

5. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışma ile 

ilgili bir atasözü değildir? 

A. Ne ekersen onu biçersin. 

B. İşleyen demir ışıldar. 

C. Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. 

D. Emek olmadan yemek olmaz. 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı 

bir kelime kullanılmamıştır? 

A. Hakem bu pozisyona penaltı verdi. 

B. Dairenin kenarı ve köşesi yoktur.   

C. İki noktadan sonra kurulan cümleler küçük 

harfle başlar. 

D. Sokağın sonundaki evin balkonlarındaki 

çiçekler çok güzel. 

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde “ki” nin yazımında 

yanlışlık yapılmıştır? 

A. Sanki bu filmi önceden izledim.  

B. Anladımki kimse kimseye saygı göstermiyor. 

C. Bendeki bu gözler kimde var? 

D. Ondaki eşyalar senin olsun. 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı 

kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

A. Sen eksik ve ihtiyaçları belirle. 

B. Dün maç çok heyecanlıydı.                

C. İhtiyar genç demeden herkesle ilgilendi.        

D. Akıllı uslu durursan akşam sana kek yaparım.                

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama 

işareti hatası yapılmıştır? 

A. Kuş, kedi ne kadar hayvan varsa geldi. 

B. Mustafa’da gelecek mi bizimle? 

C. Minik, anaokuluna başladı. 

D. Eyvah, ocağı açık unuttum! 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tarihlerin 

yazılışıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? 

A. Kardeşim 6 mayıs 2019’da doğdu. 

B. 03,05,2022 tarihinde dayımlar gelecek. 

C. 1.Nisan.2020 okula başladığım tarihtir. 

D. Tatile 08.08.2022’de gideceğiz. 

 

11. Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlam-

lısında ünlü harf sayısı daha azdır? 

A. Hediye                           

B. Misafir    

C. Talebe                           

D. Muallim 

I. Akşam sendemi geleceksin? 

II. Pazarda anne mi gördüm. 

III. Sofradaki yemekleri sevdin mi? 

 


