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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu harflerle belirtilmiş zarfların türünün karşısına √ işareti koyunuz. 

  Durum 
Zarfı 

Miktar 
Zarfı 

Soru 
Zarfı 

Yer-Yön 
Zarfı 

Zaman 
Zarfı 

1 Çok değil üç sene önce can ciğer dost olduğumuzu sandığım iki 
arkadaşımla bugün nadiren görüşüyorum. 

     

2 Bir selam, bir ima veya şakayla o şanlı tarih kolaylıkla geriye 
sarılır. 

     

3 Dört sene önce üniversiteyi birlikte okumuş altı arkadaş ne 
zaman karşılaşmış? 

     

4 “Bu işi nasıl başardın?” diyenlere bir cevabım var.      

5 Çok uzun zaman önce mağarada yaşayan bir yılan varmış.      

6 Zorla güzellik olmayacağı gibi zorla arkadaşlık da olmaz.      

7 Giderken yanına spor kıyafetlerini almayı da unutma.      

8 Eniştem yukarı çıkıp eşyalarını topladı.      

9 Yakın arkadaşla laflar, yardımlaşır, ağlaşır ve gülüşür, destek ve 
itina gösterir, birlikte düşünür, eğlenir ve dostça vakit 
geçiririz. 

     

10 En mutlu anlarımız dostlarımızla paylaşılan anlar olabildiği 
gibi; en can acıtan, yürek dağlayan anlar da onlarla 
paylaştıklarımız olabilir. 

     

11 Bu gönüllü ve kişisel ilişkiden giderek daha çok şey isteniyor.      

12 Musa dayım yayladan daha gelmedi.      

13 Dost dediğimiz kişi zorluklarımızı, gölgede kalmış yanlarımızı 
iyi bilir ve zaferlerimizden çok yenilgilerimize yoldaştır. 

     

14 O elimizi tutacak olursa, düşmek canımızı daha az acıtacak.        

15 Dost kalabilmek için iyi kötü birbirimizi tanımak ve içimizdeki 
iyiliği cesaretlendirmek zorundayız. 

     

16 Mustafa sabahleyin başında bir ağrıyla uyandı.      

17 Dostlarımızın insanlığını azaltan, onları daha küçük, daha cimri 
kılan şeylerin de hevesini kırmak, dostlarımızın daha çok 
iyilikle yeniden doğumuna ebelik etmemiz gerekir. 

     

18 “Ne bakıyorsun?” diyerek gitti.      

19 Biraz anlayış göstersen ne olur sanki!      

20 Arkadaşlık gönüllü olduğu için ilişkinin bozulması veya bitişine 
de çok açıktır, bu yönüyle de bu olağandışı yakınlığın ihtimam 
ve dikkatle korunması gerekir. 
 

     

21 Bu topluma ahlakı geri getirmek lazım.      

22 Çocukluğumuzda zamanın nasıl geçtiğini bilmezdik.      

23 Kışın odun sobasının keyfi başka oluyor.      

24 Ne zaman bir yaşamak düşünsem aklıma ölümüm gelir.      

25 Zayıflamak için az yemeli, çok yürüyüş yapmalısınız.      
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Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu harflerle belirtilmiş zarfların türünün karşısına √ işareti koyunuz. 

  Durum 
Zarfı 

Miktar 
Zarfı 

Soru 
Zarfı 

Yer-Yön 
Zarfı 

Zaman 
Zarfı 

1 Arkadaşlar birbirine ayna olur, birbirini çoğaltır, yakın arkadaşlık 
kurabilen kişinin kendisine güveni artar ve hayatı daha dolu 
dolu yaşar.  

     

2 Muhatabımızın duygusal yakınlığına ne ölçüde duyarlıyız ve 
onun ihtiyaçları için kendimizi ne kadar seferber edebiliyoruz? 

     

3 Muhatabımız bize gönlünü açtığında ona ne diyeceğimizi 
biliyorsak yahut hal dilinden anlıyorsak, onunla oldukça 
tatminkâr bir arkadaşlık geliştirebiliriz. 

     

4 Pek çok insanın kalbin derinlik ve güzelliğini fark etmeksizin bir 
ömür geçirdiğini bilmek çok acı. 
 

     

5 Neden düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar?      

6 Hem korkuyoruz ötekinden, hem de yalnız kalamıyoruz.       

7 Kendimizle baş başa kalamıyor, hemen bizi oyalayacak, 
dikkatimizi çekecek bir uyarana yönelmek istiyoruz. 

     

8 Hayatın önümüze serdiği sofralarda yetinmek yerine kıtlığa, 
sahip olmadığımıza, henüz yapmadığımıza odaklanıyoruz. 

     

9 Kötü beslenme sadece gıdayla olmuyor.      

10 Güzellik bizi sarar, kuşatır. Ama kimileyin de yavaşça ele verir 
kendisini. 

     

11 Bazen açlığımızın aciliyeti bizi zaten bir ziyafette olduğumuz 
gerçeğine körleştiriyor. 

     

12 İleri gitmeniz mümkün mü acaba?      

13 Olayları böyle değerlendirmene bir anlam veremedim.      

14 Patronu iki saat boyunca ayakta bekledik.      

15 Güzün aklıma hep hüzünlü şeyler geliyor nedense.      

16 Ayaklarına ve ruhuna dikenler batan bir yolculukta, geri 
dönmenin imkânsız olduğu bir noktaya gelmiş artık.  

     

17 Sadece sessizlikle, sessizliğin elle tutulmaz kırılganlığıyla sonu 
olmayan bir diyalog kurulursa hesap kitap yapan mantığın 
gözleriyle asla görülemeyecek olan ruhun dile getirilemez 
yaraları kavranabilir ve bu yaralar iz bırakmadan tedavi edilip 
iyileştirilebilir. 

     

18 Bu uçağın bir gün  kendi doğduğu topraklara konacağını içimizde 
en çok düşleyen insan, sevgili babamız, yanımızda değil.  

     

19 Sence ben babama ne kadar benziyorum?      

20 Herkesin bir diğerinin yüzüne az çok aşina olduğu, şehrin önemli 
haberlerinin hoparlörden duyurulduğu insanların yol boyu 
birbiriyle selamlaştığı, sakinlerin sadece kendileri olarak değil 
anne babalarının tarihleriyle de yaşadıkları yerdir Anadolu şehri.  

     

21 Modern çağın ahlâki merkezi artık bireyin ta kendisidir.      

22 Bundan niye benim haberim yok Suzan?      

23 O kadar meşgulüz ki karşımızdaki insanı can kulağıyla 
dinleyemiyor ve bu yüzden de onu hakkıyla tanıyamıyoruz. 

     

24 İnsan etkileşimine dair anlayışımız bayağı banal, gerçek insani 
tatmin sağlayan yerden, kaçınılamaz ve derin bağımlılıktan 
fersah fersah uzaktayız.  

     

25 Nasıl zayıflarsınız, nasıl güzel görünürsünüz, saçı nasıl boyamalı, 
nasıl estetik olmalı? 
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1.ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu harflerle belirtilmiş zarfların türünün karşısına √ işareti koyunuz. 

  Durum 
Zarfı 

Miktar 
Zarfı 

Soru 
Zarfı 

Yer-Yön 
Zarfı 

Zaman 
Zarfı 

1 Çok değil üç sene önce can ciğer dost olduğumuzu sandığım iki 
arkadaşımla bugün nadiren görüşüyorum. 

    √ 

2 Bir selam, bir ima veya şakayla o şanlı tarih kolaylıkla geriye 
sarılır. 

√     

3 Dört sene önce üniversiteyi birlikte okumuş altı arkadaş ne 
zaman karşılaşmış? 

  √   

4 “Bu işi nasıl başardın?” diyenlere bir cevabım var.   √   

5 Çok uzun zaman önce mağarada yaşayan bir yılan varmış.  √    

6 Zorla güzellik olmayacağı gibi zorla arkadaşlık da olmaz. √     

7 Giderken yanına spor kıyafetlerini almayı da unutma.     √ 

8 Eniştem yukarı çıkıp eşyalarını topladı.    √  

9 Yakın arkadaşla laflar, yardımlaşır, ağlaşır ve gülüşür, destek ve 
itina gösterir, birlikte düşünür, eğlenir ve dostça vakit 
geçiririz. 

√     

10 En mutlu anlarımız dostlarımızla paylaşılan anlar olabildiği 
gibi; en can acıtan, yürek dağlayan anlar da onlarla 
paylaştıklarımız olabilir. 

 √    

11 Bu gönüllü ve kişisel ilişkiden giderek daha çok şey isteniyor.  √    

12 Musa dayım yayladan daha gelmedi.     √ 

13 Dost dediğimiz kişi zorluklarımızı, gölgede kalmış yanlarımızı 
iyi bilir ve zaferlerimizden çok yenilgilerimize yoldaştır. 

√     

14 O elimizi tutacak olursa, düşmek canımızı daha az acıtacak.    √    

15 Dost kalabilmek için iyi kötü birbirimizi tanımak ve içimizdeki 
iyiliği cesaretlendirmek zorundayız. 

√     

16 Mustafa sabahleyin başında bir ağrıyla uyandı.     √ 

17 Dostlarımızın insanlığını azaltan, onları daha küçük, daha cimri 
kılan şeylerin de hevesini kırmak, dostlarımızın daha çok 
iyilikle yeniden doğumuna ebelik etmemiz gerekir. 

√     

18 “Ne bakıyorsun?” diyerek gitti.   √   

19 Biraz anlayış göstersen ne olur sanki!  √    

20 Arkadaşlık gönüllü olduğu için ilişkinin bozulması veya bitişine 
de çok açıktır, bu yönüyle de bu olağandışı yakınlığın ihtimam 
ve dikkatle korunması gerekir. 
 

√     

21 Bu topluma ahlakı geri getirmek lazım.    √  

22 Çocukluğumuzda zamanın nasıl geçtiğini bilmezdik.     √ 

23 Kışın odun sobasının keyfi başka oluyor.     √ 

24 Ne zaman bir yaşamak düşünsem aklıma ölümüm gelir.   √   

25 Zayıflamak için az yemeli, çok yürüyüş yapmalısınız.  √    
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Aşağıdaki cümlelerde geçen koyu harflerle belirtilmiş zarfların türünün karşısına √ işareti koyunuz. 

  Durum 
Zarfı 

Miktar 
Zarfı 

Soru 
Zarfı 

Yer-Yön 
Zarfı 

Zaman 
Zarfı 

1 Arkadaşlar birbirine ayna olur, birbirini çoğaltır, yakın arkadaşlık 
kurabilen kişinin kendisine güveni artar ve hayatı daha dolu 
dolu yaşar.  

√     

2 Muhatabımızın duygusal yakınlığına ne ölçüde duyarlıyız ve 
onun ihtiyaçları için kendimizi ne kadar seferber edebiliyoruz? 

  √   

3 Muhatabımız bize gönlünü açtığında ona ne diyeceğimizi 
biliyorsak yahut hal dilinden anlıyorsak, onunla oldukça 
tatminkâr bir arkadaşlık geliştirebiliriz. 

 √    

4 Pek çok insanın kalbin derinlik ve güzelliğini fark etmeksizin bir 
ömür geçirdiğini bilmek çok acı. 
 

 √    

5 Neden düşman görünürsünüz, yıllar yılı dost bildiğim aynalar?   √   

6 Hem korkuyoruz ötekinden, hem de yalnız kalamıyoruz.  √     

7 Kendimizle baş başa kalamıyor, hemen bizi oyalayacak, 
dikkatimizi çekecek bir uyarana yönelmek istiyoruz. 

    √ 

8 Hayatın önümüze serdiği sofralarda yetinmek yerine kıtlığa, 
sahip olmadığımıza, henüz yapmadığımıza odaklanıyoruz. 

    √ 

9 Kötü beslenme sadece gıdayla olmuyor. √     

10 Güzellik bizi sarar, kuşatır. Ama kimileyin de yavaşça ele verir 
kendisini. 

    √ 

11 Bazen açlığımızın aciliyeti bizi zaten bir ziyafette olduğumuz 
gerçeğine körleştiriyor. 

    √ 

12 İleri gitmeniz mümkün mü acaba?    √  

13 Olayları böyle değerlendirmene bir anlam veremedim. √     

14 Patronu iki saat boyunca ayakta bekledik. √     

15 Güzün aklıma hep hüzünlü şeyler geliyor nedense.     √ 

16 Ayaklarına ve ruhuna dikenler batan bir yolculukta, geri 
dönmenin imkânsız olduğu bir noktaya gelmiş artık.  

   √  

17 Sadece sessizlikle, sessizliğin elle tutulmaz kırılganlığıyla sonu 
olmayan bir diyalog kurulursa hesap kitap yapan mantığın 
gözleriyle asla görülemeyecek olan ruhun dile getirilemez 
yaraları kavranabilir ve bu yaralar iz bırakmadan tedavi edilip 
iyileştirilebilir. 

√     

18 Bu uçağın bir gün  kendi doğduğu topraklara konacağını içimizde 
en çok düşleyen insan, sevgili babamız, yanımızda değil.  

 √    

19 Sence ben babama ne kadar benziyorum?   √   

20 Herkesin bir diğerinin yüzüne az çok aşina olduğu, şehrin önemli 
haberlerinin hoparlörden duyurulduğu insanların yol boyu 
birbiriyle selamlaştığı, sakinlerin sadece kendileri olarak değil 
anne babalarının tarihleriyle de yaşadıkları yerdir Anadolu şehri.  

 √    

21 Modern çağın ahlâki merkezi artık bireyin ta kendisidir.     √ 

22 Bundan niye benim haberim yok Suzan?   √   

23 O kadar meşgulüz ki karşımızdaki insanı can kulağıyla 
dinleyemiyor ve bu yüzden de onu hakkıyla tanıyamıyoruz. 

√     

24 İnsan etkileşimine dair anlayışımız bayağı banal, gerçek insani 
tatmin sağlayan yerden, kaçınılamaz ve derin bağımlılıktan 
fersah fersah uzaktayız.  

 √    

25 Nasıl zayıflarsınız, nasıl güzel görünürsünüz, saçı nasıl boyamalı, 
nasıl estetik olmalı? 

  √   
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