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Dinleme 1. 

AHMET 

Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DİNLEME 2  

MODA 

Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz 

              D          Y 

11. Moda, İstanbul'un Anadolu yakasındadır.     

12. Osmanlı döneminde özellikle yabancıların tercih ettiği bir semttir.     

13. Moda, kış mevsiminde daha eğlencelidir.     

14. Moda, Kadıköy'den daha kalabalıktır.     

15. Her geçen gün Moda'nın tarihi dokusu bozulmaktadır.      

 

16. "Kadıköy'de oturan insanlar nefes almak için Moda'ya gitmeyi tercih ediyor." 

Yukarıda geçen cümledeki 'nefes almak 'ifadesinin anlamı aşağıdakilerden hangisinde 

verilmiştir? 

a) tedavi olmak 

b) boş zamanlarını değerlendirmek 

c) rahatlamak 

d) canı sıkılmak  

  D Y 

1. Ahmet'in karısı emekli.      

2. Ahmet şehirde yaşamıyor.     

3. Ahmet ve ailesi her gün taze yumurta yiyor.     

4. Ahmet'in eşi genellikle bahçeyle ilgileniyor.     

5. Köyde komşuluk ilişkileri çok güçlüdür.     

6. Ahmet'in çocukları da köyle yaşıyor.     

7. Ahmet ve eşi sağlıklıdır.     

8. Ahmet ve eşi haftada bir gün şehre gidiyorlar.     

9. Ahmet'in mesleği çiftçiliktir.     

10. Ahmet'in çocukları ailesini hiç ziyaret etmiyor.      

   
   
   



 

 

DİNLEME 3 

KİMSESİZLERİN 125 YILLIK BARINAĞI - DARÜLACEZE  

Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki bilgiler varsa V'yi yoksa Y'yi işaretleyiniz.  

              V          Y 

17. Bu kurumun yapım tarihi      

18. Kurumun kim tarafından yapıldığı     

19. İnşaatı için paranın nasıl bulunduğu     

20. Çalışan personel sayısı     

21. Komplekte hangi birimlerin olduğu     

22. Kompleksin hasta kapasitesi      

 

 

 

DİNLEME 4 

TÜKENMİŞLİK SENDROMU 

 Dinlediğiniz metne göre aşağıdaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz 

  
       
D        Y 

23. Tükenmişlik Sendromu psikolojik bir hastalıktır.     

24. Bu sendroma yakalanan insanlar son derece mutsuz ve umutsuz olurlar.     

25. Diğer psikolojik sebeplerde olduğu gibi bu sendromun sebepleri de çocukluk tramvalarıdır.      

26. Günümüzde bu sendromu yaşayan insanların sayısı oldukça fazladır.     

27. Bu sendromu yaşayan insanlar olumsuz duyguları daha çok hissederler.     

 

28.  "Başlangıçta yükün ağırlığını fark etmeden hayata dört elle sarılır." 

Metinde geçen 'hayata dört elle sarılmak' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? 

a) İnsanlarla iyi ilişkiler kurmak 

b) Hayata dair motivasyonu yüksek olmak  

c) Hayattan vazgeçmek  

d) Hayata küsmek  

 

 

 



 

 

OKUMA 1  

HIDIRELLEZ  

 Hıdırellez'i Türkler mevsimsel bir bayram olarak kutlarlar.  Bu bayramın bir diğer adı da 

Hızır Günü'dür. Hıdırellez'de Hızır ile İlyas buluşur. Peki Hızır ve İlyas kimdir ve nasıl bir hikayesi 

vardır? 

 Hıdırellez’in hikâyesi kısaca şöyledir; denizlerin ermişi İlyas ile karaların ermişi Hızır her 

yıl 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece buluşur. Buluştukları yerde bahar çok farklıdır. Orada 

hiçbir insan, hayvan ya da bitki  ölmez. Çiçekler daha çok çiçek verir ve boyları normalden daha 

büyüktür.İneklerin verdikleri süt daha bereketlidir. Gökyüzü sanki bir başka mavidir. O gece 

batıdan ve doğudan iki yıldız doğar. Hızır ve İlyas’ın buluştukları tepeye kayarak gelirler ve 

orada birleşip Hızır ve İlyas’ın üzerine ışık olup yağarlar.Hızır ve İlyas buluşup el ele tutuşurlar 

ve böylece dünyada zaman durur. Rüzgâr esmez, dereler ve akarsular akmaz, insan ve diğer 

canlıların damarlarındaki kan bile durur.Kısaca Dünya bir anda ölür. Sonra her şey yeniden 

uyanıp bir yaşam patlaması olur. Bazen de bir sorun çıkar ve buluşamazlar. Bu durumda deniz 

denizlikten çıkar, toprak bütün özelliğini kaybeder.O zaman da tek bir canlı doğmaz, üremez, 

uçmaz ve konmaz. Bu duruma halk arasında 'kıyamet habercisi' denir. Hıdırellez’in hikâyesi 

kısaca böyledir. 

 Türk dünyasında Hızır ve İlyas'ın buluşmasını kutlamak çok önemlidir. Biz her yıl 

yaşamın devam etmesi için Hıdırellez'i kutluyoruz. Peki sizin ülkenizde hangi özel günler var? 

 

 

 

Okuduğunuz  metne göre aşağıdaki sorular doğru ise D, yanlış ise Y, metinde bilgi 

verilmemişse BY kısmını işaretleyiniz.  

  D Y BY 

1. Hıdırellez dini bayramlarımızdan biridir.        

2. Hızır ve İlyas'ın buluşması doğaya hayat verir.        

3. Hızır ve İlyas bahar mevsiminde buluşur.       

4. Bütün Türkler bu bayramı kutlar.        

5. Hıdırellez gecesi gökyüzündeki bütün yıldızlar birbiriyle buluşur.       

 

 

 

 

 



 

 

OKUMA 2 

Ölümün Kıyısında Gezmek : Tehlikeli Meslekler 

    

1. Dağ Rehberciliği :  Pek çok insanın haberi olmasa da böyle bir meslek gerçekten var. Ancak 

bu o kadar kolay değil. Türkiye’de dağ rehberi olmak için gerekenler ; 25 yaş üstü olmak, TC 

vatandaşı olmak, bu konuda eğitim almak, son üç yıl içinde ilk yardım eğitimi almış olmak, 

sabıka kaydı olmamak, Fransızca, İngilizce veya Almanca yabancı dillerinden birinde yeterli 

olmak, vücut ve akıl sağlığı yerinde olmak… gibi. Peki bu zor meslekte çalışan insanlar ne 

kadar para kazanıyor? Bu konu oldukça değişken olmakla beraber bir dağ rehberi günlük en az 

300 Tl kazanabilir. Bunun yanında ek gelir elde etmek de mümkün.  

 

2. Çatı Ustalığı : Şüphesiz dünyanın en zor mesleklerinden biridir. Özellikle ülkemizde 

güvenlik konusunda bazı aksamalar yaşanıyor. Çünkü bu alanda henüz bir güvenlik standartı 

yok.. Maalesef her usta kendi önlemini almak zorunda ve bu durum bazen kötü sonuçlar 

doğuruyor. Çatı ustası olmak için diploma ya da sertifika gerekmiyor. Bu meslekte tecrübe her 

şey. Türkiye’de çatı ustaları küçük yaşta bu işe başlarlar ve yıllarca bu alanda çalıştıktan sonra 

çatı ustası olabilirler. İyi bir çatı ustası olmak için daha önceki işlerin problemsiz olması gerekir.  

 

3. Arama - Kurtarma Timi : Türkiye'de bu işi profesyonel olarak AFAD ve AKUT 

yapmaktadır. AKUT 1994 yılında kuruldu. Başlangıçta sadece dağlarda kaybolan insanları 

kurtarmak amacıyla kuruldu. Fakat daha sonra diğer doğal afetlerde de yardıma koşarak faaliyet 

alanını genişletti.  

AFAD ise 1996'da özellikle depremde ihtiyaç sahiplerine yardım etmek amacıyla kuruldu. 

Başlangıçta iki farklı dernek olarak kurulmalarına rağmen zamanla tek bir amaç için çalışmaya 

başladılar. Doğal afetlerde insanlara yardım etmek...  

Bu derneklerde çalışanlar daha çok gönüllülük esasına dayanarak çalışırlar. Ayrıca profesyonel 

kadroları da vardır. Günümüzde faaliyet alanları Türkiye'yle sınırlı değildir. Dünyanın her 

yerindeki doğal afetlerde AFAD ve AKUT kurtarma birimi olarak yardıma koşarlar.  

 

4. Su Altı Kaynakçılığı : Siz daha önce su altında kaynak yapıldığını duydunuz mu? Evet 

gerçekten böyle bir meslek var ve dünya üzerinde binlerce insan bu meslekte çalışıyor. Oldukça 

tehlikeli olmasına rağmen çok talep edilir. Çünkü kazandıkları para hiç de fena değildir. 

Kazançları saatte 1000 dolara kadar çıkabilir.  

Su altı kaynakçılarına gemilerde, köprülerin su altında kalan kısımlarında, petrol çıkarma 

tesislerinde ya da nükleer santrallerde ihtiyaç duyulur.  

 

5. Cam Temizleyici : Özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde ihtiyaç duyulan bir meslektir. 

Gökdelenlerin camlarını silerler. Şüphesiz bu meslekte çalışanlar için güvenlik önlemleri çok 

önemlidir. Ayrıca bu mesleği yapmak için yükseklik korkusu olmaması lazım. Cam 

temizleyiciler genellikle dağcılık eğitimi alıyorlar ya da geçmişlerinde bir dönem dağcılık 

yapmışlar.  

Cam temizleyiciler, yaptıkları işlerin zorluğuna göre günde 500-800 Tl arasında para 

kazanabilir.   

 



 

 

6. Yukarıdaki beş mesleğin ortak özelliği nedir? 

 

a) Sadece Türkiye'de hizmet vermeleri 

b) Tehlikeli olmalarına rağmen iyi para getirmeleri 

c) Hepsi için eğitimin önemsiz olması 

d) Bu meslekteki herkesin yükseklik korkusunun olmaması 

7. AFAD ve AKUT için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Sadece yurt içinde çalışmazlar 

b) Doğal afetlerde insanlara yardım ederler. 

c) Her ikisi de aynı yıl kurulmuştur. 

d) Bu meslekte çalışanlar için para önemli değildir.   

 

Aşağıdaki cümleler doğru ise doğruyu, yanlış ise yanlışı işaretleyiniz.  

 

  D Y 

8. 20 yaşında bir insan dağ rehberi olmak için çok gençtir.      

9. Devlet, çatı ustaları için ciddi güvenlik önlemleri alır.      

10. Çatı ustaları için en önemli şey mezun oldukları okullardır.      

11. AFAD ve AKUT'ta çalışanların çoğu para almadan çalışırlar.     

12. Arama kurtarma ekipleri sadece Türkiye'de çalışmazlar.      

13. Su altı kaynakçılığı çok tercih edilir.     

14. Cam temizleyiciler ile dağcılık arasında bir ilişki vardır.       

15. Metinde bazı mesleklerin ne kadar kazandıkları hakkında bir bilgi 
yoktur.      

16. En tehlikeli meslek cam temizleyiciliğidir.     

17. Yükseklik korkusu olmayan herkes dağ rehberi olabilir.      

 

 

 

OKUMA 3 

O TABAK BİTECEK  

 Size meydan okuyoruz, Türkiye'de ne kadar çok gıdanın israf edildiğini tahmin 
edemezsiniz. “O tabak bitecek!”, “Yemeğini bitirmezsen arkandan ağlar!” Türkiye’de gıdaya 
erişimi olan şanslı kesimin büyürken sıkça duyduğu sözler bunlar. Anne–babaların tabakta 
yemek kalmaması için diretmesi sadece çocuklar yemeklerini eksiksiz yesin ve sağlıklı olsun 
diye değil, aynı zamanda ekmeğin karneyle alındığı döneme tanıklık eden ve bu dönemin tüm 
zorluklarını yaşayan neslin, çocuklarına gıdaya saygıyı ve israf etmemeyi öğretme çabası...Evet, 
artık ekmek karneyle alınmıyor, istediğimiz her an, en az çabayı harcayarak ekmek alabiliyoruz. 
Geçmişe oranla bu en temel ihtiyaca erişim öyle radikal bir değişim geçirdi ki, günümüzde 
Türkiye’de üretilen ekmeğin %5,4’ü çöpe gidiyor, bu da günde 4,9 milyon adet ekmek 



 

 

anlamına geliyor. Anlaşılan bir önceki neslin israfı önleme çabaları hızlı tüketim karşısında 
etkisiz kalmış. 

 Hem hızlı tüketiyoruz hem de hızlı yaşıyoruz; meyve–sebzeyi manavdan, eti kasaptan, 
ekmeği fırından almaya vakit ve sabır yok artık. Mahallelerden çıkıp toplu konutlara, 
rezidanslara ve sitelere taşınan yaşamlarda esnafın yeri yavaş yavaş yok oluyor. Tüm 
ihtiyaçların bir arada bulunabileceği süpermarketlerden haftalık toplu alışverişler yapılıyor, 
böylelikle en kaliteli ürünün en ucuza alınabileceğine inanılıyor. Tüketicileri bu inanca 
sürükleyen de yine süpermarketler 

 Gıda alışverişlerinde semt pazarlarının veya manav, kasap, peynirci, fırın gibi belli gıda 
ürünleri üzerine “uzmanlaşmış” esnafın tercih edilmesinin nedeni en kaliteli ve taze gıdaya 
erişebilmek. Bunun farkında olan süpermarketler esnaftan alışveriş yapan tüketicilerin 
alışveriş alışkanlıklarını değiştirmek için sattıkları gıdanın kalitesini ve tazeliğini öne çıkarıyor. 
Türkiye’nin en büyük perakendecilerinin hemen hepsinin birer tarladan rafa projesi var. 

 Kalite standartları ise meyve–sebzenin görsel güzelliğiyle bağdaştırılıyor. Bu güzellik 
kriterlerindeyse farklılığa yer yok. Reklamlarda meyve–sebzenin gösterildiği şekline uymayan 
her özellik “kötü” olarak addediliyor. Bu yüzden iki bacaklı havuç, iki kafalı patates, yamuk 
yumuk elma her ne kadar kaliteli ve tüketilebilir olsa dahi, yeterince “güzel” olmadığı için 
süpermarketlerin satın alma kriterlerine uymuyor ve çöpe gidiyor. Tüketici bu güzellik 
standardına o kadar şartlanmış ki Türkiye’nin evladiyelik pembe domatesinin “domates gibi 
olmayan” garip şekli yüzünden pazarlarda alıcı bulamadığı oluyor. 

 En güzel ürünü satın almak isteyen tüketici aynı zamanda süpermarketlerden yapılan 
haftalık alışverişlerden arta kalan meyve ve sebzelerin tüketilebilirliğini de öngöremiyor. 
Çünkü gözlerimizi ve burnumuzu kullanmak yerine artık sadece son kullanma tarihlerini 
kontrol ediyoruz. Böylece buzdolaplarında unutulan gıdaların çoğu, öğrenilen kalite 
kriterlerine uymadığı için çöpü boyluyor. 

 Türkiye mutfaklarında en çok tahıl ve tahıl ürünleri, sonra sebze, sonra da bakliyat ve 
meyve tüketiliyor. Et ve balık tüketimi özellikle yüksek fiyatları nedeniyle oldukça kısıtlı. Bu 
nedenle evlerde et ve balık israfı %3 civarında seyrederken, evlere giren tahıl, bakliyat, meyve 
ve sebzenin %16’sı çöpe gidiyor. Tüm bunlar olurken, bir başka yerdeyse bir grup insan 
kasalarca hafif kırmızılaşmış biberlere, yumuşamış domateslere ve pörsümeye başlamış 
ıspanaklara bakıp, “Bu akşam ne pişirsek?” diye düşünüyor. Bombalara Karşı Sofralar adlı 
inisiyatifle, manavlarda atılmak üzere ayrılmış ama yenebilir durumdaki meyve–sebzeler 
toplanarak vegan yemekler pişiriliyor, sofraya gelen herkesle bu yemekler ücretsiz paylaşılıyor. 

 Sofralar’dan bir kişi meyve–sebze toplarken hiç zorlanmadıklarını belirterek, “Biz 
Beyoğlu civarındaki beş–altı manavı gezerek çöp diye ayırdıkları gıdalar içerisinden 100 kişiye 
yetecek kadar yemek çıkarıyoruz. Kim bilir Türkiye’nin tüm atık gıdaları kaç kişiyi doyurur,” 
diyor. 

 Cevap: Çok fazla kişiyi. 

 Türkiye dünyanın en büyük 4. sebze, 10. meyve üreticisi. Dünyada bir yılda üretilen 
sebzenin %2,5’i, meyvenin %2’si Türkiye’de üretiliyor. Öte yandan “çirkin” gıdalar, “tarladan 
rafa” taşıma esnasında iyi paketlenemediği veya korunamadığı için israf olan gıdalar veya 
küçük çiftliklerde yeni teknolojilere ayak uyduramayan, yetersiz insan kaynağıyla üretim yapan 



 

 

eski nesillerin verimsiz tarım uygulamalarından dolayı israf olan gıdalar gerçeği tüm 
çıplaklığıyla karşımızda duruyor... Tüm bu kayıplar şaşırtıcı derecede dramatik bir tablo 
koyuyor ortaya. Sofralara gelene kadar gerçekleşen toplam kayıp yılda 2,4 milyon ton sebze, 
880 bin ton meyve oluyor. Bu miktar Orta Afrika ülkelerinin bir yıllık toplam sebze üretimine 
denk. 

 Özetle yetersiz teknoloji yatırımları, insan kaynağındaki yetersizlik ve belirsiz gıda kalite 
ve güvenlik standartları yüzünden üretilen gıda ürünlerinin yarısı tüketiciye ulaşamadan heba 
oluyor. Bu faktörlere bir de nüfusun %99,5’inin gıdaya ulaşabildiği, tüketim gücünün arttığı ve 
gıda güvenliği sorunu yaşanmayan Türkiye’de iş yeri, otel, üniversite, yurt ve ev mutfaklarında 
gerçekleşen tüketici kaynaklı israfı eklersek durumun vehameti ortaya çıkıyor. 

Aşağıdaki cümleler doğru ise doğruyu, yanlış ise yanlışı işaretleyiniz.  

  D Y 

18. Yeni nesil çocukları gıdaya saygı duymayı bilmiyor.     

19. Her gün tonlarca ekmek çöpe giderek israf oluyor.     

20. Yaşam şeklimizin değişmesiyle beraber alışveriş alışkanlıkları da değişti.     

21. Tarladan Rafa Projesi küçük esnaf tarafından uygulanıyor.     

22. Günümüzde inanlar meyve ve sebzelerin güzelliğine bakarak alışveriş yapıyor.     

23. Günümüzde pembe domateslerin tercih edilmemesinin sebebi fiyatıdır.      

24. Türk mutfağında en çok meyve ve sebze tercih edilir.     

25. Yiyeceklerin israf edilmemesi için bazı projeler gerçekleştirilmektedir.     

26. Türkiye'de meyve ve sebze üretimi oldukça fazladır.     

27. Yiyeceklerin israf olmasının farklı sebepleri vardır.      

 

28. Metne göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 

a) Bizden önceki nesiller yiyeceklerin israf edilmesi konusunda daha hassastır. 

b) Günlük alışveriş yaparak yiyeceklerin daha az israf olmasın sağlayabiliriz. 

c) Yiyeceklere hızlı ulaşmakla yiyeceklerin israf olma miktarı arasında bir orantı vardır. 

d) Süpermarketlerin yaptığı reklamlar sayesinde daha az yiyecek israf olmaktadır. 

 

 

OKUMA 4 

NARSİSTİK KİŞİLİK YAPISI  

 Büyüklenmecilik, Narsistik kişilik yapısının en belirgin özelliğidir. Narsistik kişilik 
yapısına sahip bireyler kendilerini diğer insanlardan daha üstün, önemli ve farklı biri olarak 
görürler. Başkalarının kendilerine hayran olmasını beklerler. 

 Kendi kendilerine hayrandırlar. Bu bireyler kendilerini olduklarından daha başarılı, 
daha yetenekli, daha sağlıklı, daha güzel, daha zeki olarak değerlendirirler. Büyüklenme 



 

 

düşüncelerine gerçek yaşamda karşılık bulamazlarsa, ya da rencide edici durumlar 
yaşadıklarında, bunu hayallerinde gerçekleştirmeye çalışır. Rencide edici durumlarla 
karşılaşanlar ise aşırı öfkeli olabilirler ya da içe çekilme ve sosyal ortamlara girme konusunda 
zorluk yaşamaya başlayabilirler. Herkesten farklı ve özel oldukları hayalleri kurarlar. En güzel,  
en yakışıklı, en başarılı, en zeki, en önemli insan olduklarını düşünürler. 

 Kendilerinde her şeyi hak görürler. Kendilerini herkesten üstün olarak görmeleri 
nedeniyle; diğer insanlarla ilişkilerinde herkese göre kendilerine farklı, özel biri olarak 
davranılması beklentisi içindedirler. Kendilerine herhangi bir insanmış gibi davranılmasından 
çok rahatsızlık duyarlar. Sahip oldukları bazı kişisel özellikler nedeniyle hak ettiklerine 
inandıkları özel ilgiyi görmek isterler. Her şeyi kendilerine hak görme eğilimleri vardır. 

 Çevrelerindeki her şeyin kendileri için var olduğunu düşünürler. Çevredeki tüm 
nesnelerin kendilerinin bir parçası gibi hissetme eğilimdedirler. Çok sayıda insanla ilişkisi var 
gibi görünse de bunlar yüzeysel ilişkilerdir. Başkalarına sürekli bağlanamazlar, başkalarının 
isteklerini, gereksinimlerini anlamayan, eşduyum yapmayan narsistik, başkalarının özgülerine 
gereksinim duyar. Başkalarını küçümsediği ve onlara güvenmediği için grup etkinliklerine 
gerçek anlamda katılamaz. Başkalarının bilgisini kendine mal etme konusunda çok ustadırlar; 
hiçbir rahatsızlık duymadan, elde edilen bir başarıda başkalarının rolünü hiçe sayarlar. 
Başkalarının haklarına aldırmazlar. Her türlü ilişkiyi, her türlü insanı, ellerindeki her türlü gücü 
kendi çıkarı için kullanabilirler. 

 Narsistik kişilik yapısına sahip kişiler için güce sahip olmak çok önemlidir. Bu nedenle 
sosyal hayatta ve iş hayatında yükselmek için çaba gösterir ve başarılı olabilirler. Kıskançlık çok 
belirgin bir özelliktir. En çok yaşadıkları duygular arasında kıskançlık ve haset vardır. Diğer 
insanların başarıları, üstünlükleri, güzellikleri, başarıları mutlulukları ve sahip olduğu 
özellikleri, eşyaları, meziyetleri kıskanırlar. Sahip olmak istedikleri şeylerin başkalarında olup 
da kendilerinde olmamasına katlanamazlar. 

 Kırılganlık da narsistik kişilik özelliğine sahip insanların yaşadığı bir özelliktir. 
Eleştirilmeye karşı çok duyarlıdırlar. Dış odaklı olarak kendilerine şekil verirler. Beğenilmek ve 
onay, takdir almak çok önemlidir. Başkalarının kendisi hakkındaki düşünceleri onlar için çok 
önemlidir. Sürekli olumlu değerlendirilme beklentisi içindedirler. Sürekli olarak olumlu 
taraflarının vurgulanmasını beklerler. Olumsuzlukları konuşmak istemezler. Kendilerine dair 
olumsuz özelliklerini kabullenemezler. Olumsuzluk anlatılıyor olmasından dolayı tepkisel 
davranabilirler. En ufak olumsuz değerlendirme, onlarda büyük bir hayal kırıklığı yaratır. 
Kırılganlıklarının yapısındaki bireyler, büyüklük duygularına olan güven duygusu 
üstünlüklerinin sürekli zayıflığından kaynaklandığını göremezler. . Kırgınlıklarına sürekli 
başkalarını suçlama olarak dışarıdakiler ve değerinin anlaşılmadığı duygusu eşlik eder. Bu 
kişiler kendilerinde derinlerde var olan değersizlik duygusunu hissetmezler ya da 
kabullenmezler.Bu kişilerin insanlarla ilişkileri, iki kişinin birbirinin gereksinimlerini karşılıklı 
olarak anlayan ve karşılayan bir ilişki değil, büyüklüklerini onaylamak için diğerinin var olduğu 
bir ilişkidir. Yani bir çeşit istismar söz konusudur. Nitekim; gereksinim ortadan kalkarsa ya da 
aynı gereksinimi karşılayan bir başkası olduğunda veya karşıdakinin gereksinimini tarafından 
onaylanması ihtiyacı ve beklentisi içinde davranır. 

 Narsistik kişilik yapısındaki bireyler, üstünlüklerinin sürekli olarak dışarıdakiler 

tarafından onaylanması ihtiyacı ve beklentisi içinde davranır. Diğer insanlarla ilişkileri de bu 

ihtiyaç ve beklenti üzerine kuruludur. Başkalarının değerlendirmelerine karşı çok duyarlıdırlar, 

başkaları tarafından olumsuz değerlendirilmeye katlanamazlar. Diğer insanlar, bu 

beklentilerini karşıladıkları sürece ilişkilerini sürdürürler. Bu ihtiyaçlarını karşılamak için bu 



 

 

insanları bir şekilde kullanmış olurlar. Gereksinimlerini karşılayan bu insanların gereksinimleri, 

duyguları, istekleri onlar için önemli değildir. Başkalarını sevebilme ve başkalarına eşduyum 

yapabilme, yani kendini başkalarının yerine koyarak onları anlamaya çalışma yetenekleri 

yoktur. Bu nedenle başkalarının yaşadığı duyguları anlayamazlar. 

Narsist insanlar için aşağıdaki cümleler doğru ise D'yi, yanlış ise Y'yi işaretleyiniz. 

  

  D Y 

29. Kendilerini olduklarından daha iyi zannederler.     

30. Etrafındaki insanlara oldukça hassas davranırlar.     

31. İş ve sosyal hayatlarında başarılıdırlar.     

32. Kıskançlık duygusunu yoğun şekilde hissederler.     

33. Eleştiri yapılmasını kabul eder ve özeleştiri yaparlar.     

34. Başka insanların duygularını anlamakta başarısızdırlar.     

35. Kendilerine olan güven duyguları gelişmiştir.      

36. Takım çalışmasına uygun kişilerdir.     

37. Hayal kırıklığı yaşamaya eğilimlidirler.     

38. Sosyal ilişkileri uzun soluklu ve istikrarlıdır.      

39. Narsizm bir kişilik bozukluğudur.     

 

40. "Çok sayıda insanla ilişkisi var gibi gözükse de bunlar yüzeysel ilişkilerdir."  

Metinde geçen cümleye göre 'yüzeysel ilişki' ne demektir? 

a) samimiyetsiz 

b) çok samimi 

c) sevgi dolu 

d) saygısız  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

YAZMA  

Aşağıdaki soruları kendinize göre yanıtlayınız.  

1. Gülümsemenin ve pozitif olmanın başarıyla bir ilişkisi var mı? 

............................................................................................................................. ............. 

............................................................................................................................. ............. 

2. Meslek seçerken nelere dikkat etmek gerekir? 

.......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ............. 

3.  En yakın arkadaşının fiziksel özellikleri neler? Onu tarif eder misin? 

............................................................................................................................. ............. 

.......................................................................................................................................... 

 

4. Türkçe zor bir dil mi? Türkçe öğrenirken hangi zorluklarla karşılaştın? 

............................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... ................... 

 

5.  Zaman makinen olsaydı hangi yılda yaşamak isterdin? Neden? 

............................................................................................................................. ..........

....................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Size verilen yazma konulardan birini seçerek en az 150 kelimelik bir kompozisyon yazınız. 

Kompozisyon yazılırken dikkat edilmesi gerekenler: 

a) Başlık 

b) Türkçe dil bilgisi kurallarına uygunluk. 

c) Dilin akıcı ve anlaşılır bir biçimde kullanımı 

d) Konunun açık ve anlaşılır olması. 

e) Plan 

f) Kelime bilgisi 

g) Yazım ve noktalama 

Konu 1 : Köy hayatı ile şehir hayatı arasındaki farklılıklar nelerdir? Sen hangisinde yaşamak 
istersin? Neden?  

 

Konu 2 : İnsanların kıyafetleri ile karakterleri arasında bir ilişki var mıdır? Tanımadığımız bir 
inanın kıyafetine bakarak fikir sahibi olabilir miyiz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


