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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen yüklemlerin altını çiziniz. 

1 Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz. 

2 Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var, kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin. 

3 Cesaret, korkuya direnmek ve ona galip gelmektir. 

4 Bir şair için en büyük trajedi anlaşılmadığı halde hayran olunmaktır. 

5 Kıyıya vurmadıkları sürece, balıklar suyun farkında değildirler. 

6 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. 

7 Konuşma ağzında yalan varken! 

8 Bu dünyada emin olduğum bir şey varsa, o da kimsenin başkasının yaşamına karışmaya hakkı 

olmadığıdır. 

9 İnsanları hayatlarının yalnızca bir anına dayanarak yargılamaktan sakınalım. 

10 Sanki çok ömrümüz varmış gibi, beklemeyi öğretiyor bize hayat. 

11 Söylenen her sözün üzerinde, içinden çıktığı kalbin elbisesi vardır. 

12 Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. 

13 Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. 

14 Başkalarına müsaitsen, beni meşgul etme. 

15 Bazen sessiz kalmak, kırıldığını göstermenin en iyi yoludur. 

16 Öyle kolay bir sanat değildir uyku, gün boyunca uyanık kalmak gerekir uğruna. 

17 Eğer sevdiğinin yanındaysan, konuşmak zaten gürültüden başka bir şey değildir. 

18 Düşüncelerime söz geçirmem mümkün olmuştu ama, dedi, düşlerime söz geçirmem, o mümkün 

olmuyor! 

19 Bir kadının terbiyesi, birisiyle tartıştığı zaman belli olur. 

20 Dostluğun özü vefa, doğruluk ve gerçekliktir. 

21 İnsan olduğunuzu hatırlayın, geriye kalan her şeyi unutsanız da olur. 

22 Onu sizlere anlatmaya çalışmamın nedeni, onu unutmak istemiyor olmam. 

23 İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır. 

24 Hiç düş kırıklığına uğramayanlar hiç umut beslememiş olanlardır. 

25 Mesafenin hiçbir önemi yok, zor olan sadece ilk adım. 
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Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili ögeler yüklem doğru gösterildiyse cümlenin karşısına D, değilse 

Y yazınız. 

1 Hadi yaramı sarmaya merhemin yok, yalandan da olsa gönül alamaz mısın?  

2 Cennet sevginin hüküm sürdüğü kalptir efendim!  

3 Gerçek dost çınar ağacı gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter.  

4 Nezaket insaniyeti sergilemenin en temel, en kolay biçimidir.  

5 Ölümden daha güçlü olan, bize ölümü göze aldıran şeydir.  

6 Aşk iğnesiyle dikilince bir dikiş, kıyamete kadar sökülmez imiş.  

7 En zorlu zamanların sonunda, en güzel mükafatlar bekler daima.  

8  Belki de bir çocuğa en büyük acıları çektirmek onu kendisinden daha zengin çocukların gittiği 

okula göndermektir. 

 

9 Sahtekarlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde, gerçeği söylemek alkışlanacak 

bir eylemdir. 

 

10 İnsanlar yalnızca yaşamın amacının mutluluk olmadığını düşünmeye başlayınca, mutluluğa 

ulaşabilir. 

 

11 İnsanın tekrar tekrar okuduğu, aklının demirbaşları arasında yerini alan ve hayata bakışını 

değiştiren kitaplar vardır; göz atıp asla baştan sona okumadığı, bir oturuşta okuyup bir hafta 

sonra unuttuğu kitaplar da. 

 

12 Dışarıdaki hayvanlar bir domuzların yüzlerine, bir insanların yüzlerine bakıyor; ama 

birbirlerinden ayırt edemiyorlardı. 

 

13 Önemli olan insan kalmayı bilmektir.  

14 Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa; gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder.  

15 Yaptığınız, söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeyi en ince ayrıntısına dek ortaya çıkabilirler 

ama gönlünüzün derinliğine, işleyişine, sizin bile bilmediğiniz o yere el uzatamazlar. 

 

16 Konuşan, adamın beyni değil, gırtlağıydı.  

17 Özgürlük iki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir.   

18 Zekilik kadar aptallık da gerekliydi. Ama aptalca davranmak da zekice davranmak kadar zordu.  

19 Ağır koşullarda çalışmaktan, boğaz kavgasından, komşularla didişmekten, sinema, futbol, bira 

ve en önemlisi de kumar yüzünden kafalarını çalıştırmaya fırsat bulamıyorlardı. 

 

20 İnsanların gereksinim duyduğu, kendi varlıklarının biraz daha derin bir anlamı olduğunu 

hissettirebilecek hoş, rahatlatıcı öykülerdir. 
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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen yüklemlerin altını çiziniz. 

1 Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz. 

2 Bakışlarında beni dinlendiren bir şey var, kıyısındaymış gibi en sakin denizlerin. 

3 Cesaret, korkuya direnmek ve ona galip gelmektir. 

4 Bir şair için en büyük trajedi anlaşılmadığı halde hayran olunmaktır. 

5 Kıyıya vurmadıkları sürece, balıklar suyun farkında değildirler. 

6 Cahil kimsenin yanında kitap gibi sessiz ol. 

7 Konuşma ağzında yalan varken! 

8 Bu dünyada emin olduğum bir şey varsa, o da kimsenin başkasının yaşamına karışmaya hakkı 

olmadığıdır. 

9 İnsanları hayatlarının yalnızca bir anına dayanarak yargılamaktan sakınalım. 

10 Sanki çok ömrümüz varmış gibi, beklemeyi öğretiyor bize hayat. 

11 Söylenen her sözün üzerinde, içinden çıktığı kalbin elbisesi vardır. 

12 Söylesem tesiri yok, sussam gönül razı değil. 

13 Düşünmeden konuşmanın cezası sonradan düşünmeye mahkum olmaktır. 

14 Başkalarına müsaitsen, beni meşgul etme. 

15 Bazen sessiz kalmak, kırıldığını göstermenin en iyi yoludur. 

16 Öyle kolay bir sanat değildir uyku, gün boyunca uyanık kalmak gerekir uğruna. 

17 Eğer sevdiğinin yanındaysan, konuşmak zaten gürültüden başka bir şey değildir. 

18 Düşüncelerime söz geçirmem mümkün olmuştu ama, dedi, düşlerime söz geçirmem, o mümkün 

olmuyor! 

19 Bir kadının terbiyesi, birisiyle tartıştığı zaman belli olur. 

20 Dostluğun özü vefa, doğruluk ve gerçekliktir. 

21 İnsan olduğunuzu hatırlayın, geriye kalan her şeyi unutsanız da olur. 

22 Onu sizlere anlatmaya çalışmamın nedeni, onu unutmak istemiyor olmam. 

23 İnsanların birbirini tanıması için en iyi zaman, ayrılmalarına en yakın zamandır. 

24 Hiç düş kırıklığına uğramayanlar hiç umut beslememiş olanlardır. 

25 Mesafenin hiçbir önemi yok, zor olan sadece ilk adım. 

 



2.ETKİNLİK          edebiyatsultani.com 

Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili ögeler yüklem doğru gösterildiyse cümlenin karşısına D, değilse 

Y yazınız. 

1 Hadi yaramı sarmaya merhemin yok, yalandan da olsa gönül alamaz mısın? Y 

2 Cennet sevginin hüküm sürdüğü kalptir efendim! Y 

3 Gerçek dost çınar ağacı gibidir, meyvesi olmasa da gölgesi yeter. Y 

4 Nezaket insaniyeti sergilemenin en temel, en kolay biçimidir. Y 

5 Ölümden daha güçlü olan, bize ölümü göze aldıran şeydir. D 

6 Aşk iğnesiyle dikilince bir dikiş, kıyamete kadar sökülmez imiş. D 

7 En zorlu zamanların sonunda, en güzel mükafatlar bekler daima. D 

8  Belki de bir çocuğa en büyük acıları çektirmek onu kendisinden daha zengin çocukların gittiği 

okula göndermektir. 

Y 

9 Sahtekarlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde, gerçeği söylemek alkışlanacak 

bir eylemdir. 

Y 

10 İnsanlar yalnızca yaşamın amacının mutluluk olmadığını düşünmeye başlayınca, mutluluğa 

ulaşabilir. 

D 

11 İnsanın tekrar tekrar okuduğu, aklının demirbaşları arasında yerini alan ve hayata bakışını 

değiştiren kitaplar vardır; göz atıp asla baştan sona okumadığı, bir oturuşta okuyup bir hafta 

sonra unuttuğu kitaplar da. 

D 

12 Dışarıdaki hayvanlar bir domuzların yüzlerine, bir insanların yüzlerine bakıyor; ama 

birbirlerinden ayırt edemiyorlardı. 

Y 

13 Önemli olan insan kalmayı bilmektir. Y 

14 Bir toplum gerçeklerden ne kadar uzaklaşırsa; gerçeği söyleyenlerden o kadar nefret eder. D 

15 Yaptığınız, söylediğiniz ya da düşündüğünüz her şeyi en ince ayrıntısına dek ortaya çıkabilirler 

ama gönlünüzün derinliğine, işleyişine, sizin bile bilmediğiniz o yere el uzatamazlar. 

Y 

16 Konuşan, adamın beyni değil, gırtlağıydı. D 

17 Özgürlük iki kere ikinin dört ettiğini söyleyebilmektir.  D 

18 Zekilik kadar aptallık da gerekliydi. Ama aptalca davranmak da zekice davranmak kadar zordu. D 

19 Ağır koşullarda çalışmaktan, boğaz kavgasından, komşularla didişmekten, sinema, futbol, bira 

ve en önemlisi de kumar yüzünden kafalarını çalıştırmaya fırsat bulamıyorlardı. 

Y 

20 İnsanların gereksinim duyduğu, kendi varlıklarının biraz daha derin bir anlamı olduğunu 

hissettirebilecek hoş, rahatlatıcı öykülerdir. 

D 

 


