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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;  
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.  
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;  
O benimdir, o benim milletimindir ancak.  
 

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilâl! 
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl? 
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl. 
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl. 
 

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım. 
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım. 
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım. 
 

Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı duvar,  
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var. 
Ulusun, korkma! Nasıl böyle bir imanı boğar, 
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmış canavar? 
 

Arkadaş, yurduma alçakları uğratma sakın; 
Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın. 
Doğacaktır sana va’dettiği günler Hakk’ın; 
Kim bilir, belki yarın, belki yarından da yakın  

 

 

Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı:  
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı. 
 

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? 
Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 
Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Huda, 
Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 
 

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeli-  
Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli. 
 

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım, 
Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 
Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım; 
O zaman yükselerek arşa değer belki başım. 
 

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilâl! 
Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl. 
Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl; 
Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyyet;  
Hakkıdır Hakk’a tapan milletimin istiklâl! 

 
         Mehmet Âkif Ersoy 



 

GENÇLİĞE HİTABE 

 

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, 

ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. 

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en 

kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek 

isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti 

müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın 

vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok 

namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek 

düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili 

olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün 

tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil 

işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, 

memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet 

içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, 

müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde 

harap ve bîtap düşmüş olabilir. 

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, 

Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, 

damarlarındaki asil kanda mevcuttur. 

                       Mustafa Kemal Atatürk 
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TANITIM ŞEMASITANITIM ŞEMASI

OKUMA KÜLTÜRÜ

KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK
OKUMA SERÜVENİM NASIL BAŞLADI? 

SARI TRAKTÖR
BENİM ELLİ BEŞ YILLIK TÜRK DİLİ’M (Dinleme Metni)

1.
Tema
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
A. 1, 2, 3, 4, ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bazı yapıtlar vardır, son satırı okurken, son sayfayı kapatırken, hatta kitabı kaldırmış 
olduğunuzda bile, sayfaların arasındasınızdır. Çıkamazsınız. Acı tatlı bir tutsaklıktır bu, kimi 
zaman bir garip sarhoşluğa, kimi zaman bir ağır üzüntüye, çoğu kez de acının en güzel 
duygusu olan mutlu bir hüzne dönüşen. Örneğin, ben, Antonıe de Saınt Exupery’nin ya-
pıtlarında ve özellikle Küçük Prens’inde peril peril insancıllığı yakalamanın coşkulu tadını 
duydum. Kafka’da yazarın kalemiyle birleşip düzene, ortama karşı tiksinti duyarken Mık-
haıl Shokolov’da doğanın, çok ustaca betimlenmiş doğanın kucağında buluyorum ken-
dimi. Santre’ı her okuyuşumda ise “gerçek” olanı bulmanın, başkaldırmanın, korkunç, 
çarpıcı sevincine, şaşkınlığına varıyorum. Kuşkusuz bir kitabın etkilerini böylesine kesin 
çizgilerle ayrımlamak anlamsız ama onların beni en çok etkiledikleri yönler bunlar.

Şık’ta tüm bunların hiçbirini, ya da daha değişik, daha yeni bir okuyucu sevincini 
duyamadım. Oysa onu küçümsemeden, dikkatle elime almıştım. Evet, bir tip yaratılmak 
istenmiş. Bir Şık. Ama öylesine abartılmış ki Şöhret Bey’i seksen sekiz sayfa boyunca kova-
ladım. Yakaladığım, salt bir iki niteliği olan belirsiz bir kişilikti. Zaten olay karmaşasından 
Şöhret Bey pek görünmedi ortalarda.

Bir kitap, okuyucuyu, konunun  geçtiği ortama, zamana sürükleyebildiğince de güçlü 
ya da güçsüzdür. Şık’ı ne ben kendine yaklaştırabildim ne de o beni dönemine çekebil-
di. İşte bu ara olmamalı okurla yapıt arasında. Sanıyorum, bunun nedeni, güldürü unsuru 
sağlamak için aralarda olmadık olayları yaratması yazarın. Öyle ki bir yerde güldürmü-
yor bile ve doğallıktan kaçan bir anlatım oluşturuyor. Her ne denli Gürpınar, titiz gözlem-
ciliği ile çevre ve kişi görüntülerini betimlemeye çalışmışsa da, bunda –abartıcı olduğu 
için olsa gerek– başarılı olduğu söylenemez.

F. Zafer EVEREST

1. Bu metnin türü nedir? Niçin? Açıklayınız.
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................
2. Bu metin için bir başlık yazınız.
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................
3. Metinde bahsedilen eser nedir? Yazarı kimdir?
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................
4. Yazar “sayfaların arasında olmak” sözüyle ne anlatmak istemiştir?
 ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
5. Yazar eserin hangi yönlerini beğenmemiştir?
 ...................................................................................................................................................  

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

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

........................................................................................................................................................
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Aşağıda okuduğunuz şiirin bazı bölümleri yer almaktadır.1. Etkinlik:

KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK

a. Dize sonlarındaki benzer seslerin altını çiziniz.

b. Bu ses benzerliklerinin şiire ne kattığını noktalı yerlere yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

Ömür boyu dost bildiğim kitap,

Seni cüz adıyla tanıdım önce.

İlk çocukluğumda, masum çağımda,

Bir bez çantayla omzumda, elimde...

Küçükten yitirdiğim

Sevdiklerim için yüreğim,

Bir köz gibi yanarken,

Kavrulurken.

Sonra yavaş yavaş,

Yaşar oldum derinden derine.

Düşüncemde, duygumda,

Masal oldun dilimde.

Gün gün serpildin,

Gür bir ağaç gibi.

Bilgi oldun başımda, aklımda

Derken, derken...

OKUMA KÜLTÜRÜOKUMA KÜLTÜRÜ
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.3. Etkinlik:

a. Dinlediğiniz metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi belirleyerek noktalı yerlere ya-
zınız.

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

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

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

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

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

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

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

b. Dinlediğiniz metne uygun farklı başlıklar yazınız.

DİNLEDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM FORMU

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz, düşüncelerinizi ifade eden kutucuğu 
işaretleyiniz.

EVETÖlçütler

Metinde anlamı bilinmeyen kelimelere rastlanmamaktadır.

Yazarın anlattıkları kolayca anlaşılmaktadır.

Anlatımda çok uzun cümlelere yer verilmiştir.

Yazar, örneklerden yararlanmıştır.

Yazar, anlatımında içten ve samimi bir dil kullanmıştır.

Yazar, olayları oluş sırasına göre anlatmıştır.

Yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimeler sıkça kullanılmıştır.

KISMEN HAYIR

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

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

OKUMA KÜLTÜRÜOKUMA KÜLTÜRÜ

28

Tema numarası Metnin adı

Bu temada yer alan 
metinlerin isimleri

Bu metinle ilgili 
yapacağınız 
etkinlikler

Her temanın sonunda 
cevaplandıracağınız 
tema değerlendirme 
soruları

Kendinizi değerlendirmeniz 
için hazırlanmış öz değer-
lendirme formları

Tema adı
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Aşağıda okuduğunuz şiirin bazı bölümleri yer almaktadır.1. Etkinlik:

KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK

a. Dize sonlarındaki benzer seslerin altını çiziniz.

b. Bu ses benzerliklerinin şiire ne kattığını noktalı yerlere yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

Ömür boyu dost bildiğim kitap,

Seni cüz adıyla tanıdım önce.

İlk çocukluğumda, masum çağımda,

Bir bez çantayla omzumda, elimde...

Küçükten yitirdiğim

Sevdiklerim için yüreğim,

Bir köz gibi yanarken,

Kavrulurken.

Sonra yavaş yavaş,

Yaşar oldum derinden derine.

Düşüncemde, duygumda,

Masal oldun dilimde.

Gün gün serpildin,

Gür bir ağaç gibi.

Bilgi oldun başımda, aklımda

Derken, derken...
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Okuduğunuz şiir için farklı başlıklar yazınız.2. Etkinlik:

Aşağıya günümüzden elli yıl sonra kitapların insan hayatındaki yerini anlatan 
bir deneme yazınız.
3. Etkinlik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümlelerde virgülün hangi amaçla kullanıldığını cümlelerin altın-
daki noktalı yerlere yazınız.
4. Etkinlik:

1.  Sonra geminin arkasında sallanan sancağı göstererek:
— Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil 

midir, dedi. (Ömer Seyfettin)
 ............................................................................................................................................  

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

2.  Yarın İstanbul’a gideceğiz, dedi.
 ............................................................................................................................................

3.  Tamam, ben de sizinle tiyatroya geleyim.
 ............................................................................................................................................

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

7.  Örnek olsun diye, örnek istemez ya, söylüyorum.
 ............................................................................................................................................

8.  Sevgili arkadaşım, uzun zamandır sana mektup yazamıyorum.
 ............................................................................................................................................

9.  Dikmen, Mehmet, Başarı Öyküleri, Papatya Yayınları, İstanbul, 2005.
 ............................................................................................................................................

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

4.  Her tarafta kar, kar, kar...
 Rüzgârdan iner, kalkar. (Ali Ulvi ELÖVE)

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

5.  Burası, en yakın kasabaya iki gün uzakta, Anadolu’nun çıplak, yolsuz, yıkık bir köyü 
idi. (Refik Halit KARAY)

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

6.  Selim Dede, uçurumun tepesinde yavruları uçmaya hazırlamak için kollarını kanat 
gibi kullanıyor, hoplayıp zıplayıp çırpınıyordu.

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

k l k
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Aşağıdaki yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz.5. Etkinlik:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.6. Etkinlik:

Ezgi(  ) okuldan çıktıktan sonra doğru kütüphaneye gider. Bütün gününü ar-
kadaşı Kağan’ın istediği kitabı bulmak için kütüphanede katalogları taramay-
la geçirir ama aradığı kitabı bulamaz. Eve geldiğinde Kağan(  )a İnternetten 
mesaj yazarak haber verir.

Değerli Arkadaşım(  ) bugün kütüphaneye gittim. Benden istediğin kitabı 
kataloglardan taradım fakat bulamadım. Kütüphane görevlisi(  )(  ) Kitabı ya-
rın getireyim(  )(  ) dedi(  ) Mehmet ÖNDER(  ) Aldı Sözü Anadolu(  ) Elips Kitap(  ) 
İstanbul(  ) 2005(  ) yazılı kâğıdı görevliye verdikten sonra eve dönmek zorunda 
kaldım. Sormayı nerdeyse unutuyordum. Yarın okula gelecek misin(  ) Bana 
acele cevap yaz. Çünkü senden aldığım Uluç Reis(  )i yarın okula getireyim. 
Annem(  ) babam(  ) kardeşim de sana selam söylüyorlar. Görüşmek üzere(  ) 
Hoşça kal.

a. Aşağ›daki kelimelerde boş b›rak›lan yerlere ünlüler getirerek anlaml› kelimeler oluş-
turunuz.

b. Yukar›daki gruplardan bir varl›ğ›n ismi olan kelimelerin yanına “‹”, hareket bildiren 
kelimelerin yan›na “F” koyunuz.

c. Hangi gruptaki kelimeler aç›kta kald›?

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

ç. ‹kinci gruptaki kelimeleri kullanarak birer cümle kurunuz.

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

1. GRUP

b....şl....r
y....ş....m....z
t....şl....y....c....k
s....l....d....k
b....ğ....şl....m....ş

2. GRUP

b....şl....y....r....k
y....ş....m....k
t....şl....y....n
s....l....y....nc....
b....ğ....şl....y....p

3. GRUP

b....ş
y....ş
t....ş
s....
b....ğ....ş

1. TEMA
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Aşağıdaki altı çizili kelimeleri tablodaki uygun yerlere yazınız.7. Etkinlik:

ŞEFTALİ BAHÇELERİ
 Irmağa giden yol, kasabadan kurtulunca göz alabildiğine uza-
nan sayısız şeftali bahçeleri arasından geçerdi. Haziran içinde bile 
taşkın dere ayaklarının çamurlu, ıslak tuttuğu bu gölgeli yerlerde ot-
lar bütün bir yaz mevsimi yeniden yeniye sürer, kızgın güneş, ağaç-
ların tepelerinde meyveleri pişirirken rutubetli toprakta birbiri arkası-
na yoncalar fışkırır, çayırlar kabarırdı. Suların serinliği, taze et kokusu, 
gölgelik ve bereket içinde bahar, bu bahçelerde ta kışa kadar uza-
nıp giderdi.
 Her tarafa taşkın bir şeftali kokusunun dolup sindiği durgun sıcak 
günlerde işsizler takım takım kasabadan inerler, ırmakta yıkandıktan 
sonra gelip gölgeli çimenlerde yatarlardı. Yüksek dallardaki fazla 
olgun, ballı şeftaliler saplarından kurtularak dolgun, yumuşak bir 
sesle yerlere, çimenler içine, yatanların üzerine durmacasına yavaş 
yavaş dökülürdü. Toplamakla biter tükenir şey değildi; ürünün yarısı 
ağaçlarda kalır, böyle, pişip oldukça teker teker, ağır ağır toprağa 
düşer, karışır, kaybolurdu.

Refik Halid KARAY

İSİM FİİL FİİLİMSİ
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OKUMA SERÜVENİM NASIL BAŞLADI?
Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri anlam yönünden inceleyiniz.1. Etkinlik:

a. Altı çizili kelimelerin gerçek anlamda kullanıldığı cümlelerin başına “G”, mecaz an-
lamda kullanıldığı cümlelerin başına “M”, terim anlamda kullanıldığı cümlelerin başına “T” 
yazınız.

b. Altı çizili kelimeleri, belirlediğiniz anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

Belki öğreniminin bu yarım kalmışlığının da etkisiyle ateşli bir okuma tutkusu vardı.....

Oysa ninemin biz üç kardeşe anlattığı ve bizim bayıldığımız hikâye “Eciiik bir gö-
züm açıldı.” biçiminde repliği olan bir anlatıydı.....

Alfabenin resimlerine, resimlerin altındaki, kenarındaki yazılara aşinalığımız vardı.....

Hazreti Ali dizisinden bir kitabın yanında Nasrettin Hoca adını taşıyan bir kitabı 
daha aldırmıştım babama.....

Böylece okula başladığımızda okumayı ve yazmayı çabucak sökmüştük.....

Malatya’ya geldiğimizde kendi çapımızda bir birikimimiz oluşmuştu.....

Hemingway’in Çanlar Kimin İçin Çalıyor adlı romanının o yıl filmi de gösteriliyordu.....

Değirmeninde tuz öğüten kahramanımız, şu anda hatırlayamadığım bir serüve-
nin sonunda denizin dibine iner.....

Nasrettin Hoca fıkralarını sindirince onun arkasından İncili Çavuş’u tanıdık.....

Okuma serüvenim nasıl başladı?....

 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................
 ...............................................................................................................................................
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Okuduğunuz metnin unsurlarını belirleyerek uygun yerlere yazınız.2. Etkinlik:

Okuduğunuz metni olayların oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyiniz.3. Etkinlik:

Olay:  ..................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Ana Karakter:  .......................................................................................................................
................................................................................................................................................

Yardımcı Karakterler:  ..........................................................................................................
................................................................................................................................................

Yer:  ........................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Zaman:  ....................................................................................................
...................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................................................
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2. Metin1. Metin

4. Etkinlik:
a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerde anlatımın kaçıncı kişinin ağzından yapıldı-

ğını belirlemeye yönelik soruları cevaplayınız.

b. Anlatımın birinci kişinin ağzından yapıldığı kısa bir metin yazınız. 

Geçen yıl şubat ayında güneşin içimizi 
sıcacık ısıttığı, güler yüzlü insanların ülke-
si Tayland’daydım. Adını çoğu haritada 
bulamayacağınız, göçebe balıkçıların 
yaşadığı Bulon Lae (Bulon Li) adlı küçük 
bir adada kalıyorduk.

Adada elektrik yoktu. Jeneratör, yal-
nızca akşamları belirli saatlerde çalışıyor-
du. Televizyon yoktu, müzik yayını yoktu; 
araba, motor sesi, cep telefonu sesleri 
yoktu. Teknolojiden uzakta, zaman ve yer 
kavramını unutmuş, bir başka gezegen-
de yaşıyor gibiydik. Denizin, dalgaların ve 
tropikal kuşların çıkardığı seslere, kimi za-
man balıkçı tekneleri eşlik ediyordu.

Nuray BARTOSCHEK

1. Hangi metinde yazar, metnin şahıs kadrosunda yer almakta ve hikâyeyi birinci kişi 
ağzından anlatmaktadır? Sebebiyle birlikte yazınız.

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

2. Hangi metni yazar, olayları gözlemleyerek üçüncü kişi ağzından anlatmaktadır? 
Sebebiyle birlikte yazınız.

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

3. Okuduğunuz metinde anlatımın kimin ağzından yapıldığını sebebiyle birlikte yazı-
nız.

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

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

Çocuğun canı sıkılıyordu. Kıştı. Güzel bir gün 
olsa dışarı çıkardı. Duvardaki saate baktı. Daha 
annesinin işten gelmesine çok zaman vardı. 
Sadece tıkırdıyordu bu saat. Hiç yol alıp ilerle-
miyordu. İstiyordu ki koşsun. Çabucak dönsün. 
Dönsün de annesi işten geliversin hemen.

Aklına birden kurnazlık geldi. Saatinin aya-
rı bozuldu mu annesi bir sandalye alıp çıkı-
yordu. Saatin iki kolunu istediği yere çevirip 
getiriyordu.”Tamam” diyordu. “Ayarladım.”

Hemen sandalyeyi bulup saate uzandı. 
Geride kalan o iki küçücük kolu da annesinin 
işten çıktığı yere getirdi. “Tamam!” diye bağır-
dı. “Ben de ayarladım! Annem işten çıktı artık. 
Çabucak da gelir evimize.

Mehmet GÜLER
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden hareketle bir hikâye yazınız.5. Etkinlik:

KİTAPLARDA GEZMEK
Birçok kimsenin yaz tatilinde bir yerlere gitmeye hazırlandığı, yepyeni coğrafya-

larda olmayı tasarladığı fakat ekonomik nedenlerle çoğunluğun bunu düşünmekte 
bile güçlük çektiği şu günlerde biraz da kitaplardan, kitaplarla yapabileceğimiz 
yolculuklardan söz açmak istiyorum. Ne de olsa her biri beş on bin lira içinde yapı-
labilecek geziler bunlar.

Hayatımızın katı gerçeğe çarpmadan önceki çocukluk, ilk gençlik dönemle-
rinde, düş gücümüzün ikirciklenmeyi tanımadığı o yıllarda, kitaplar coğrafyasında 
ne kadar hızlı yol almışızdır; o yıllarda ne çok serüven yaşamışızdır. Seksen günlük 
dünya turunu bir saat içinde tamamladığımız yıllar... Guliver’in cüceler ülkesinde 
heyecanla dolaştığımız zamanlar... Robinson’la bir adada geçen ömrümüz... Son-
raları, Exupéry (Eksüperi)’nin yanına kurulup bir Gece Uçuşu yaptığımız da olmuştur. 
Hirondelle (Hirondel) adlı posta arabasında Emma Bovary (Emma Bovari)’nin yanı-
na oturup Rouen (Roan)’a yol alışlarımız, katedralin önüne ağır ağır geçişlerimiz... 
Tabi Sait Faik’le birçok kez Burgazada’ya gittik, Hayırsızada’ya bile çıktık; onun ba-
lıkçılarıyla gelin yüzlü bir sinaritin peşine düştük biz de.

Adalet AĞAOĞLU

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ...............................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümlelerde yer alan kısa çizgilerin kullanım amaçlarını noktalı yer-
lere yazınız.
6. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerde uygun yerlere kısa çizgi kullanınız.7. Etkinlik:

Geçen ders fiil köklerine -an, -dık, -arak, -ıp, -ma, -ış eklerini getirerek fiilimsiler yap-
mayı öğrendik.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

“baş-la-dı-m, ot-la-mak, kat-la-y-an” örneklerinde de görüldüğü gibi “-la” eki isimler-
den fiil türetmek için kullanılır.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Yaptıklarına tepki olsun diye -hiç gereği yoktu ya- her şeyi söyledim.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

Küçük bir koruluk beş meşe ağacı, üç defne ağacı, birkaç kavak ağacı vadinin yama-
cında bulunuyordu.

Ankara  Bursa arası hızlı tren seferleri önümüzdeki yıl başlayacak.

Türkçede “  cı,  lık,  lı,  sız” ekleriyle birçok kelime türetilebilir.

Kardeşim yıllardan sonra sonunda evine baba ocağına geri dönmüştü.

Osman Çeviksoy’u yaşanan hayatın hikâyecisini yeni yeni tanıyordum.

Kelimeyi vurgulayarak “il  köğ  re  tim” diye hecelerine ayırmıştı.

Bana “yaz  , gör  , sor  , kaz  ” fiil köklerinden kelimeler türet.

Ural-Altay dil ailesi içinde olan Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

“Sol- , büyü-, bayatla-” fiilleri oluş fiillerine örnek olarak gösterilebilir.
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.8. Etkinlik:

a. Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı cümleler oluşturunuz.

b. Bu cümlelerde “koş-” fiilinin aldığı ekleri inceleyiniz ve aşağıdaki soruları cevaplayı-
nız.

Hüseyin - terden - oldu - sırılsıklam - koşarken 5

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

on - Hüseyin - dakikadır - koşuyor
1

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

Hüseyin - terden - oldu - sırılsıklam - koşarken
6

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

okula - Hüseyin - gidiyor - koşarak
2

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

Bu - Hüseyin - onlara - koşuşla - yetişemez
7

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

yoruldu - çok - Hüseyin - koşunca
3

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

adımlarla - Hüseyin - gitti - koşar - okula
8

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

Hüseyin’e - çok - iyi - koşmak - gelmedi
4

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

Hangi cümlede “koş-” fiilinden türetilen kelime durum bildirmektedir?

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

“koş-” fiilinden türetilen kelimeler hangi cümlelere zaman anlamı kazandırmıştır?

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

“koş-” fiilinden türetilen hangi kelimeler sıfat göreviyle kullanılmıştır?

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

Hangi cümlelerde “koş-” fiili isim görevinde kullanılmıştır?

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

Hangi cümlelerde “koş-” fiili zaman ve kişi eki almıştır?

.....................................................................................................................
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Aşağıdaki altı çizili kelimelerden fiilimsi olanları bularak bunların türlerini örnek-
teki gibi yazınız.
9. Etkinlik:

KİTAP SAYGISI
Bir yerde anlatmıştım, burada tekrarlayacağım: Bütün çocukluğum, yerde bulun-

muş kâğıt parçalarının hiç olmazsa duvar kovuklarına sokulduğu bir şehirde, kitaba 
masraf ayıramamanın darlığını yaşayan bir evde geçti. Hep eski günlerin gazetelerini 
ödünç alarak, kat yerlerini bile bozmamaya çalışarak okumak; okul ve şehir kitaplıkla-
rının kapı diplerinde açılışlarını beklemek; arkadaşlardan bir gecede bitirip hemen geri 
vermek sözü ile alınmış dergi koleksiyonları ile kitapları sabahlara kadar izlemek... Ne 
güzel güçlüklerdi onlar!

Sadece emek verilmiş bir madde olarak bir kitaba saygım, işte o çocukluk özlem-
lerinden geliyor. Şimdi de sayısız insan emeği ile doğan o basılı nesneye karşı çeşit çeşit 
duygu doğar içimde. Kitaba bakarım, kitabı seyrederim, usul usul karıştırırım. Dikkatle 
okuduğum zaman kurşun kalemle çizdiğim, kenarına özel işaretler koyduğum notlar 
yazdığım kitapların rahatsız olduklarına, örselendiklerine inanmam, temiz temiz, özenle 
olduktan sonra... Onlar benim asıl arkadaşlarımdır.

Rauf MUTLUAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fiilimsiler Fiilimsi Türleri

bulunmuş kâğıt parçaları sıfat fiil
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SARI TRAKTÖR
Aşağıda anlamları verilen kelimeleri uygun yerlere yazarak bulmacayı doldu-

runuz.
1. Etkinlik:

10

9

7

3

1

6

8

5

2

4

1. Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük taşımak vb. işlerde kullanılan motorlu iş 
makinesi.
2. Belirli faaliyet ve işlemler sonucu yeni bir mal veya hizmet meydana getirme, istihsal, 
tüketim karşıtı.
3. Düvenle ekinlerin tanelerini başaklarından çıkarmak.
4. Dövülerek savrulmaya hazırlanan ekin yığını.
5. Aykırı düşünce.
6. Bireyin ruhsal yaşamının bütünü.
7. İtmeli mermi atan, genellikle zırhlı araçlara karşı yakın savaş sırasında kullanılan hafif 
silah, roketatar.
8. Tüfek, tabanca, top vb. ateşli silahların ucunda bulunan boru biçimindeki parça.
9. Bir yüzeyin üzerinde çizgi biçiminde olan, sarmal girinti veya çıkıntı.
10. İlk durumunda kalmış olan, gelişmesinin başında bulunan, iptidai.
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Okuduğunuz metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını örneklerle açık-
layınız.
2. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö”, nesnel olanların başına 

“N” yazınız.

3. Etkinlik:

Talip Apaydın, Sarı Traktör’de köydeki ilkel üretim biçimini bütün ayrıntılarıyla 
anlatıyor.....

Talip Apaydın’ın gerçeği görüşü bana biraz eksik geldi.....

İlkel üretimin yerini makineli üretim alınca bunun gerektireceği ekonomik, top-
lumsal değişmelere hiç değinmemiş.....

....

Bana kalırsa Sarı Traktör, röportajla roman arası 
bir eser olarak kalmış.....

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazar, köylülerin görüşü ile birlikte kendi görüşünü de bize 
iletebilmeliydi.
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a. Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Hangi metin ya da metinler okuduğunuz metindeki 
anlatım biçimine benzemektedir? İşaretleyiniz.

b. Sarı Traktör metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını noktalı yerlere yazınız.

Çiroz Ahmet, yeşil boyalı türbenin penceresine sokuldu. Kör bir kandilin hafifçe ay-
dınlattığı sandukaya baktı. Başı ucunda iki büyük şamdan duruyordu. Sandukanın iki 
yanında iki seccade yayılıydı. Açık rahlelerde büyük kutsal kitaplar duruyordu. Çiroz Ah-
met bunlara baktı, kısaca bir hesap yaptı. İçinden, “Şamdanlar onar liradan 20... Sec-
cadeler on beşerden 30... Kitaplar mutlaka yazmadır. 20 de onlara de! Etti 70...” dedi.

Ömer Seyfettin

Baharla ihtiyarlığı bağdaşmaz zannettikleri için “Peki ama ihtiyarlamıyor muyuz?” 
diye soranlar aramızda bulunabilir ama ben de size sorabilirim. Ağaç ihtiyarlamıyor 
mu? Yüz yaşındaki bir ağaç ihtiyar değil midir? Elbette ihtiyardır. Onun da vücudu yıp-
ranmış, yer yer kurumuş hatta çürümüştür. Fakat bahar gelince onun da damarlarına 
tıpkı taze fidanların damarlarına olduğu gibi su yürümüyor mu? O da tomurcuklanıp 
meyve vermiyor mu? Genç bir ağaçla arasında ne fark var? Yüz yıllık ağacın yüz ilk-
baharı oluyor da bir insanın ilkbaharı niçin ömrünün ilk yıllarında tükensin?

Şevket RADO

Dülger balığı, denizlerin görünüşü pek dehşetli fakat huyu pek uysal, pek zavallı bir 
yaratığıdır. Birçok yerde çiviye, kesere, eğriye, kerpetene, testereye, eğeye benzer 
çıkıntıları, kemikle kılçık arası dikenleri vardır. Dülger balığı adı bunlardan ötürü ona 
takılmış olmalı.

Bütün alet ve edevatın dört yanını şeffaf naylondan diyebileceğimiz işlemeli bir 
zar çevirmektedir. Kuyruğa doğru bu incecik zar azıcık kalınlaşır, rengi koyulaşır, bir 
balık kuyruğunun biçimini alır. Sait Faik ABASIYANIK

Tarancı’nın hikâyelerinde anlatıcı, birkaç hikâye hariç, birinci kişi. Anlatıcı - kah-
ramanlar, genellikle şehrin kalabalığında kaybolmuş bireyler öyle ki günlük rutinlerini 
tamamladıktan sonra soluğu, pansiyon ya da ortalama otellerin odalarında alan in-
sanlar. Cahit Sıtkı’nın memurları, Gogol’un memurlarını çağrıştırıyor. Yazıhaneler, bü-
rokrasi, başlangıç ve paydos saatleri, sıkıcı memur yaşamının değişmezliği hikâyelerde 
önemli bir yer tutuyor. Esra Karaduman OKAY

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

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.4. Etkinlik:A ğd ki ö l i l4 Etki lik
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Aşağıdaki noktalı yerlere okuduğunuz kitapla ilgili bir eleştiri yazısı yazınız. Bu 
yazınızı elektronik ortama aktarıp bir arkadaşınıza postalayınız.
5. Etkinlik:
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İzmir Körfezi’nin kuzey hattı boyunca devam eder. / Gediz Deltası, Foça yakınlarına 
kadar uzanır.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Aşağıdaki cümleleri yanlarındaki zarf fiil eklerini kullanarak birleştiriniz.6. Etkinlik:

Çağrıldığı yere yarım saat geç gitti. İşten kovuldu. (-ınca)
....................................................................................................................................................

Her fena alışkanlıktan kendini korudu. Arkadaşlarını da düşünürdü. (-ken)
....................................................................................................................................................

Konferansa geç kaldı, kapılar kapandı, o da dışarıda kaldı. (-ınca)
....................................................................................................................................................

Herkes gözlerini sahneye dikmiş, orkestrayı dinliyor. Loca kapısını açtı. Kendi evindeymiş 
gibi güldü ve yerine oturdu. (-erek, -ıp)
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Bu kitapta tuhaf bir olay okudu. Kitabın etkisinden kurtulamadı. (-alı)
....................................................................................................................................................

Selam vermedi. Hemen içeri daldı. (-madan)
....................................................................................................................................................

Sahneye çıktı. Hemen rolünün havasına kendini kaptırdı. (-ır...-maz)
.................................................................................................................................................

Sözün namus kadar değerli olduğunu bilirdi. Birine verdiği sözü mutlaka tutardı. (-dığı için)
....................................................................................................................................................

Gediz Deltası, dört noktada deniz ile buluşur. / Bunlardan üç tanesi insan yapısı, bir 
tanesi de doğal yapı olmak üzere toplam dört adet dalyan bulunur.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Gediz Deltası, Türkiye’nin Ege kıyılarındaki en büyük deltasıdır. / Tarım alanları ve akde-
niz tipi çalılıklar bir ağ gibi yayılmıştır.
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Aşağıda verilen farklı cümleleri, uygun fiilimsiler kullanarak tek bir cümle hâline 
getiriniz.
7. Etkinlik:
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BENİM ELLİ BEŞ YILLIK TÜRK DİLİ’M

a. Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlede aynı kavram alanına giren kelime-
lerin altını çiziniz.

b. Altını çizdiğiniz kelimeleri birer cümle içinde kullanınız.

O yıllarda kitapçı diye bildiğimiz, ilerleyen yıllarda ise küçük çaplı bir sahaf 
dükkânı olduğunu öğrendiğimiz iş yerinin önünde bir sıra hâlinde pek çok dergi ve 
kitap sıralanmıştı.

Aşağıdaki metni, dinlediğiniz metinle içerik yönünden karşılaştırınız.2. Etkinlik:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.1. Etkinlik:

Bizim kitap ve dergi arayışımız bir gün bir arkadaşımızın elinde Varlık dergisini gör-
memizle mutlu sona erişti. Arkadaşımdan o dergiyi ödünç aldım ve okudum. Dergi-
ye bir mektup yazdım ve abone olmak istediğimi bildirdim. Ayrıca öykü gönderirsem 
yayımlayıp yayımlamayacaklarını sordum. Derginin bir sonraki sayısında adıma açık 
mektup yazılmıştı. Öykü göndermem istenmiyordu. Ne hazin! Oysa ben, o mektubum-
da derginin yeni imzalara yer vermesinin uygun olacağını da temenni ediyordum.

Öte yandan o dergiden başka dergilerin de adını, varsa adreslerini öğrenmiştim 
böylece adını, adresini edinebildiğim bütün dergilere yazarak abone olmaya çalışı-
yordum. İşte Türk Dili dergisinin adını ve adresini o süreçte öğrendim ve hemen abone 
oldum. Bütün bunların bedeli bir memur çocuğunun günlük cep harçlığından karşıla-
nıyordu. O çocuğun nasıl bir okuma hırsı içinde bulunduğu değerlendirilebilir sanırım.

1956 yılının Mayıs ayında yazdığım mektuba Var-
lık dergisinin Haziran sayısında cevap verilmişti. Bü-
yük sürpriz bir ay sonrasına denk gelecekti. Türk Dili 
dergisinin Temmuz 1956 tarihli sayısında Ataç, benim 
Varlık dergisine gönderdiğim mektubu konu alan 
bir yazı döşenmişti... “Döşenmişti.” diyorum çünkü 
benim Varlık dergisine yönelttiğim safça sorunun al-
tında sanki hinlik sezinleyen bir tavır arıyordu. Gene 
de Ataç gibi birinin benim mektubumu ciddiye al-
ması, onu cevap vermeye değer görmesi benim için 
onurlandırıcı bir durumdu.

Rasim ÖZDENÖREN

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

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

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

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

 .................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.3. Etkinlik:

a. Dinlediğiniz metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi belirleyerek noktalı yerlere ya-
zınız.

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

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

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

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

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

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

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

b. Dinlediğiniz metne uygun farklı başlıklar yazınız.

DİNLEDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM FORMU

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz, düşüncelerinizi ifade eden kutucuğu 
işaretleyiniz.

EVETÖlçütler

Metinde anlamı bilinmeyen kelimelere rastlanmamaktadır.

Yazarın anlattıkları kolayca anlaşılmaktadır.

Anlatımda çok uzun cümlelere yer verilmiştir.

Yazar, örneklerden yararlanmıştır.

Yazar, anlatımında içten ve samimi bir dil kullanmıştır.

Yazar, olayları oluş sırasına göre anlatmıştır.

Yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimeler sıkça kullanılmıştır.

KISMEN HAYIR

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

................................................
................................................  
................................................
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Aşağıdaki parçada yazım yanlışı olan kelimeleri bularak yuvarlak içine alınız.4. Etkinlik:

DİNLEMESİNİ BİLİYORMUYUZ?

 Hemen hergün yaptığımız işlerden biriside dinlemektir. Bir düşününüz...En azın-

dan günde üçdört saatimizi buna ayırırız. Ev de annemizi, babamızı; okulda öğretmen 

ve arkadaşlarımızı dinleriz. Salonlara gider konserleri, konferansları dinleriz. Radyoyu 

açar; haberleri, bizi ilgilendiren konuşmaları dinleriz. Kısaca; dinleme günlük hayatımız 

da önemli biryer tutar. 

Dinlemede okuma gibidir. Nasıl okuyarak başkalarının düşüncelerini, duygularını 

öğreniyorsak aynı şeyi dinleyerekde yaparız. Konuşulanlar üzerin de düşünür, anlatı-

lanları kavramaya çalışırız. Bu bakımdan dinleme, öğrenme yollarının başında gelir. İyi 

bir dinleyici olmak için bir takım alışkanlıklar gerekir. Bu alışkanlıkları edinmedikçe din-

lediklerimizden iyice yararlanamayız. Bazıları vardır; gözlerini konuşana diker, sessizce 

otururlar. “İşte, iyibir dinleyici” dersiniz ama gözleri konuşanda değildir. İyi bir dinleyici 

gözleriyle değil sorularla dinler; yani konuşulan konu üzerinde kafasında uyanan soru-

lara cevap arar. Dinlediklerini bu sorularla değerlendirir.

Bazı dinleyiciler ise konuşmayla değil, konuşmayı yapanla ilgilenir. Konuşmacının 

elbisesine, saçlarını tarayıp taramadığına, el ve yüz hareketlerine bakarlar. Bunlarda 

iyi bir dinleyici değildir. Konuşanın giyinişi, kılık ve kıyafeti iyibir dinleyiciyi ilgilendirmez. 

Onu ilgilendiren konuşmacının anlattıkları, o konu üzerinde düşündükleridir. 

İyi bir dinleyici sabırlıdır. Konuşanı sonuna kadar dinler. Konuşanla aynı düşüncede 

olmayabilir. Ama hiç bir zaman onun sözünü kesmez. Eğer soracakları varsa bunları 

konuşma bittikten sonra sorar.

Dinlediklerini değerlendirme, iyibir dinleyicinin yapması gereken en önemli işdir. 

Örneğin konuşmanın amacı nedir? Öğüt mü veriyor yoksa belli bir konu da bir takım 

gerçeklerimi açıklıyor? Bunu yaparken heyecanlımıdır? Söyledikleri yeni şeylermidir? 

Bu ve benzer sorularla dinlediğini değerlendirme, iyi bir dinleyicinin yapacığı işdir.

Emin ÖZDEMİR
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..................................................................................................................................................  

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

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

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

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

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

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.5. Etkinlik:

a. I. sütundaki kelimelerle II. sütundaki kelimeleri anlamlı bir biçimde eşleştiriniz.

b. Eşleştirdiğiniz kelime gruplarıyla birer cümle kurunuz.

yazmak

geçmek

bulunmak

kişi

günler

çocuk

gitti

kaçtı

incelersin

c. Kurduğunuz cümlelerdeki kelime gruplarını tek başlarına kullanabilir misiniz? Kelime 
gruplarını ayırıp tek başına kullandığınızda cümlelerin anlamlarında bir değişiklik olur mu? 
Niçin?

toplantıda

yazı

boğazdan

yazan

tanıdık

geçmiş

bırakıp

gelince

söylenerek

I. SÜTUN II. SÜTUN

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

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

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

..................................................................................................................................................
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.6. Etkinlik:
a. Aşağıdaki cümlelerde yer alan fiilimsi gruplarının altlarını çiziniz.

b. Bulduğunuz fiilimsileri türlerine göre tablodaki uygun yerlere yazınız.

Kazdağı’nın Adalar Denizi’ne bakan yamaçlarından birindeyim.

Edremit pazarına bal satmaya geldiği zamanlar ahbap olmuştum.

Çadırda yatmayı gözün tutarsa buyur, gel.

Bana “Taze bal yersin, kana kana acı su içersin!” demişti.

Devlet kapısında birkaç ufak işine yardım ettiğim bir yörük beni davet etmişti.

Yerini aşağı yukarı bildiğim obaya sabaha karşı ulaştım.

Temmuzda kaldırılacak harman için hazırlık yapıyorduk.

Arkamdan yükselen güneş, gölgemi yere serip götürüyor.

Kırağı yemiş toprak ve taze çimen kokusu etrafı kaplamıştı.

Güneşin vurduğu yerlerden dalgalı bir buğu yükseliyordu.

Onu gireceği sınava hazırlamak hepimizin görevi gibiydi.

Güneşli sakin bir sabaha uyanmak büyük bir nimetti.

Bu duvarı bitirebilmeniz için durmaksızın çalışmanız gerekir.

FİİLİMSİLER
İSİM FİİLLER SIFAT FİİLLER ZARF FİİLLER
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
A. 1, 2, 3, 4, ve 5. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Bazı yapıtlar vardır, son satırı okurken, son sayfayı kapatırken, hatta kitabı kaldırmış 
olduğunuzda bile, sayfaların arasındasınızdır. Çıkamazsınız. Acı tatlı bir tutsaklıktır bu, kimi 
zaman bir garip sarhoşluğa, kimi zaman bir ağır üzüntüye, çoğu kez de acının en güzel 
duygusu olan mutlu bir hüzne dönüşen. Örneğin, ben, Antonıe de Saınt Exupery’nin ya-
pıtlarında ve özellikle Küçük Prens’inde peril peril insancıllığı yakalamanın coşkulu tadını 
duydum. Kafka’da yazarın kalemiyle birleşip düzene, ortama karşı tiksinti duyarken Mık-
haıl Shokolov’da doğanın, çok ustaca betimlenmiş doğanın kucağında buluyorum ken-
dimi. Santre’ı her okuyuşumda ise “gerçek” olanı bulmanın, başkaldırmanın, korkunç, 
çarpıcı sevincine, şaşkınlığına varıyorum. Kuşkusuz bir kitabın etkilerini böylesine kesin 
çizgilerle ayrımlamak anlamsız ama onların beni en çok etkiledikleri yönler bunlar.

Şık’ta tüm bunların hiçbirini, ya da daha değişik, daha yeni bir okuyucu sevincini 
duyamadım. Oysa onu küçümsemeden, dikkatle elime almıştım. Evet, bir tip yaratılmak 
istenmiş. Bir Şık. Ama öylesine abartılmış ki Şöhret Bey’i seksen sekiz sayfa boyunca kova-
ladım. Yakaladığım, salt bir iki niteliği olan belirsiz bir kişilikti. Zaten olay karmaşasından 
Şöhret Bey pek görünmedi ortalarda.

Bir kitap, okuyucuyu, konunun  geçtiği ortama, zamana sürükleyebildiğince de güçlü 
ya da güçsüzdür. Şık’ı ne ben kendine yaklaştırabildim ne de o beni dönemine çekebil-
di. İşte bu ara olmamalı okurla yapıt arasında. Sanıyorum, bunun nedeni, güldürü unsuru 
sağlamak için aralarda olmadık olayları yaratması yazarın. Öyle ki bir yerde güldürmü-
yor bile ve doğallıktan kaçan bir anlatım oluşturuyor. Her ne denli Gürpınar, titiz gözlem-
ciliği ile çevre ve kişi görüntülerini betimlemeye çalışmışsa da, bunda –abartıcı olduğu 
için olsa gerek– başarılı olduğu söylenemez.

F. Zafer EVEREST

1. Bu metnin türü nedir? Niçin? Açıklayınız.
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................
2. Bu metin için bir başlık yazınız.
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................
3. Metinde bahsedilen eser nedir? Yazarı kimdir?
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................
4. Yazar “sayfaların arasında olmak” sözüyle ne anlatmak istemiştir?
 ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
5. Yazar eserin hangi yönlerini beğenmemiştir?
 ...................................................................................................................................................  

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

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

........................................................................................................................................................
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B. Aşağıdaki cümleleri yazım yanlışları yönünden değerlendiriniz.

C. Kutucukta verilen sözcüklerin eş anlamlılarını kullanarak aşağıdaki cümlelerdeki 
boşlukları doldurunuz.

Cümleler Doğru Yanlış

Gemiye doğru koşan herkes birdenbire durdu.

“Bağrıyanık Ömer” ana karakteri çocuk olan bir romandır.

Ilgaz dağı Çankırı ilimizde bulunur.

Demedim mi çocuklar boş yere ağlamaz diye?

Üzgün olduğu her hâlinden belliydi.

Şehrin en kalabalık yerine bu günlerde bir şeyler olmuştu.

Deniz dibi araştırmalarının sonuçlarını açıklaya bildik.

Bir takım çalışmalar yapmaya karar verdiler.

Sizinle tanıştığına çok memnun olduğunu söyledi.

Bu yıl ki hasattan çok memnunsunuz anlaşılan.

Öyle olur olmaz yerde konuşmamı kesme.

Suyu, çiçekleri, kum taneciklerini, her şeyi kucaklamak istiyorum.

 • nihayet • yel • kaynak • deniz • rüya • sükûnet • teferruat

• Ben maçın ...................... doğru yanımdaki çocuğu dürterek kalktım.
• Bu ....................... bu mucizeli gemi ile insanı nerelere götürmez.
• Böyle bir siyaset, sabit ve payidar bir ...................... çıkar.
• Kul Mustafa eydür çoştum,
 Aşkın ....................... düştüm.
• Dadaloğlu'nun, sevdası var başımda,
 Gündüz hayalimde, gece .......................... .
• Bilmez yalnız, yaşayanlar
 Nasıl korku verir ........................ insana.
• En küçük bir ............................ bile atlamayacaksın.

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zarf fiillerden hangisi zaman anlamı taşır?
 A. Ağlayarak yerinden kalktı.
 B. Ses çıkarmadan salondan çıktı.
 C. Akşam bize gelirken kestane al.
 D. Gözlerini yana devirip bayıldı.
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2. Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili eklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
 A. Görülmemiş bir indirim yaptılar.
 B. Bu seneki seçimlerde aday olmamış.
 C. Can çıkmadan huy çıkmazmış.
 D. Yanmamış kimse için öyle bir daha.

3.  Karanlıklar dağılırken sükûn ürperdi.
     Her vagonda coştu yanık yanık türküler.
     Masum yüzlü nefercikler bakıp gülendi.
     Ellerinde, parıldayan keskin süngüler!
 Yukarıdaki dizelerde kaç fiilimsi vardır?
 A. 2  B. 3  C. 4  D. 5

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
 A. Çakmağını nerede kaybettiyse bulamadık.
 B. Gezmeye gitmeyi ne kadar çok istiyorsun.
 C. Çocukları çok seven ihtiyar bir kadındı.
 D. Kaçarken cebindeki paraları düşürmüş.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi tamlama içerisinde kullanılmıştır?
 A. Keşke geleceğini önceden söyleseydin.
 B. Roman yazmayı çok istiyordu.
 C. Susmuş silahların gölgesinde yaşıyorlardı.
 D. Beni her gün azarlayıp giderdi.

6. Aşağ›daki cümlelerin hangisinde fiilimsi yoktur?
 A. Trenle Çatalca’ya şöyle bir gidiş geliş…
 B. Tren Kumkap›’ya yaklaş›rken pencereden hafif bir serinlik geliyor. 
 C. Etraf›ma bak›narak bir delik beşlik ar›yorum.
 D. Arkamda ipincecik bir elbise, ayağ›mda bir yazl›k iskarpin… 

7. Aşağ›daki cümlelerin hangisinde s›fat-fiil isimleşmiştir?
 A. Senin yazd›ğ›n mektubu hâlâ sakl›yorum.
 B. Onun çizdiği resim yar›şmada ikinci geldi.
 C. Şehrimizin tarihî eserlerini gezen kafile nereden gelmiş?
 D. Bahçeye ekilenlerin hepsi zaman›ndan önce yeşerdi.

8. “Adam işe erkenden gelince kimseyi bulamad›.”

 Aşağ›dakilerden hangisinde bu cümlede kullan›lan fiilimsi ile ayn› türde olan bir fiilimsi  
 yer almaktad›r?

 A. Sokağ›n baş›nda duran çocuk nereye gideceğini şaş›rd›.
 B. Kitab›n içine b›rak›lan  notu  gördün mü?
 C. Küçük k›z masaya oturup yemeğini yedi.
 D. Karş›dan gelen adam aniden yere düştü.
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ATATÜRK

İŞTE ONUN EVRENSELLİK ANLAYIŞI
ONUNCU YIL NUTKU
ATATÜRK VE BİLİM

DİL DEVRİMİ (Dinleme Metni)

2.
Tema
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İŞTE ONUN EVRENSELLİK ANLAYIŞI
Aşağıda verilen kelimelerin metin içinde geçtiği cümleleri bularak yazınız. Ar-

dından bu kelimelerin anlamlarını cümleden yola çıkarak tahmin ediniz. Daha sonra bu 
kelimelerin anlamlarını sözlükten bularak tahminlerinizle karşılaştırınız.

1. Etkinlik:

Cümle:  ..........................................................................................................
........................................................................................................................
Tahminim:  .....................................................................................................
........................................................................................................................
Sözlük anlamı:  ..............................................................................................
........................................................................................................................

refah

Cümle:  ..........................................................................................................
........................................................................................................................
Tahminim:  .....................................................................................................
........................................................................................................................
Sözlük anlamı:  ..............................................................................................
........................................................................................................................

mahrum

Cümle:  ..........................................................................................................
........................................................................................................................
Tahminim:  .....................................................................................................
........................................................................................................................
Sözlük anlamı:  ..............................................................................................
........................................................................................................................

sükûn

Cümle:  ..........................................................................................................
........................................................................................................................
Tahminim:  .....................................................................................................
........................................................................................................................
Sözlük anlamı:  ..............................................................................................
........................................................................................................................

hadise

Cümle:  ..........................................................................................................
........................................................................................................................
Tahminim:  .....................................................................................................
........................................................................................................................
Sözlük anlamı:  ..............................................................................................
........................................................................................................................

alakadar

Cümle:  ..........................................................................................................
........................................................................................................................
Tahminim:  .....................................................................................................
........................................................................................................................
Sözlük anlamı:  ..............................................................................................
........................................................................................................................

sevk
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Atatürk’ün aşağıda verilen sözlerini okuduğunuz metinle anlam yönünden 
karşılaştırınız.
2. Etkinlik:

“İnsanları mutlu edeceğim diye on-
ları birbirine boğazlatmak, insanlıktan 
uzak ve son derece üzülünecek bir sis-
temdir. İnsanları mutlu edecek tek yol, 
onları birbirine yaklaştırarak, onlara bir-
birlerine sevdirerek, karşılıklı maddi ve 
manevi gereksinimlerini temine yarayan 
hareket ve enerjidir. Dünya barışı içinde 
insanlığın gerçek mutluluğu ancak bu 
yüksek ülkü yolcularının çoğalması ve 
başarılı olmasıyla mümkün olacaktır.” 

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

“Çanakkale Savaşları’nda kolunu 
kaybeden Fransız Generali Gouraud ile 
uzun yıllar sonra Ankara’da karşılaştıkla-
rı zaman, General’in yanında bulunan 
Fransız Büyükelçisi Chambrun’a söyledi-
ği söz:

— Türk topraklarında yatan onun şe-
refli kolu, memleketlerimiz arasında son 
derece değerli bir bağdır.”

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

“Geleceğin yüksek ufuklarından doğ-
maya başlayan güneş, yüzyıllardan beri 
acı çeken milletlerin talihidir. Bu talihin, 
artık bir daha siyah bulutlara bürünme-
mesi, milletlerin ve onların önderlerinin 
dikkat ve özverisine bağlıdır.”

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

“İnsanlıkta mutluluk, insanoğullarının 
birbirine yaklaşması, insanların birbirini 
sevmesi, hepsinin temiz duygu ve dü-
şüncelerini birleştirmesiyle olacaktır.”

 ................................................................... 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................
........................................................................
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Dinlediğiniz anıdan hareketle Atatürk’ün vatan, millet ve insan sevgisini konu 
alan bir yazı yazınız. Yazınızda Atatürk’ün sözlerinden yararlanınız.
3. Etkinlik:

Atatürk’ün sözlerini derlediğiniz kitapların adlarını örnekteki gibi yazarak kaynak-
çanızı oluşturunuz.
4. Etkinlik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• KOCATÜRK, Utkan, Atatürk'ün Fikir ve Düşünceleri, Atatürk Araştırma Mer-
kezi Yayınları, Ankara, 2005.
•
•
•
•
•
•

KAYNAKÇA
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Aşağıdaki noktalı yerleri uygun fiilimsi ekleriyle doldurunuz.5. Etkinlik:

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanlarının başına 
“Y” yazınız.
6. Etkinlik:

İlkbaharda aç...........................   çiçekler ne kadar güzel.
Onu birden karşımda gör........................... çok şaşırdım.
Sizin benden hiç hoşlan........................... biliyordum.
Bizim ders çalış........................... odada yüksek sesle konuşulmaması gerekir.
Onun anlat........................... hikâyeyi dikkatle dinledim.
O beni gör........................... hemen geriye döndü. 
Eski mahallemize git........................... arkadaşlarıma uğrarım.
Okuldan çık........................... eve giderken yolda arkadaşıma rastladım.
Her sabah yarım saat yürü........................... sağlık için çok faydalıdır.
Çocuk annesini gör........................... gör........................... onun boynuna sarıldı.
Dersten sonra eve yürü........................... yürü........................... gittim.
Eve git........................... kitaplarımı alacağım.

Örnek: Büyük şehirlerdeki oyun alanları giderek azalıyor.

1. Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir.

2. Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur.

3. Fiilimsiler yard›m›yla çok uzun cümleler kurabiliriz.  

4. Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez.

5. Fiilimsiler her zaman cümlenin ortas›nda bulunur.

6. Baz› fiilimsi ekleri biçim olarak zaman ekleriyle benzerlik gösterir.

7. Fiilimsi eki alm›ş baz› kelimeler isim görevinde kullan›l›r.

8. Fiilimsiler cümle içinde isim, s›fat ve zarf görevlerinde kullan›l›r.

9. Fiilimsi olan cümlelerde genellikle birden fazla yarg› bulunmaktad›r.

10. Zarf fiiller, cümleye zaman ve durum anlam› katar.
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Aşağıdaki metinde geçen fiilimsilerin altını çizip hangi fiilimsi türü olduğunu 
yazınız.
7. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeler isim mi, fiilimsi midir? Niçin?8. Etkinlik:

“Köyde okuma yazma öğrenmişti. Bununla yetinmeyip daha birçok şey de öğren-

mek istiyordu. Akıldan hesap yapmada ustalığı, bütün köyde dillere destan olmuştu.

Bir süre sonra dedesi Yusuf Ağa öldü. Yalnız kalan Sinan, köyünde kalmak istemedi. 

İstanbul’a giden bir kervanın peşine takılıp günlerce yol aldıktan sonra İstanbul’a geldi. 

Hemen kendine bir iş aramaya başladı ama daha küçük diye ona kimse iş vermiyordu.

Sonunda bir kahvehaneye çırak olarak girdi. Aradan birkaç ay geçmişti ki orada 

oturan bir yeniçeri ağası onunla ilgilendi. Çocuğun kimsesiz ve becerikli olduğunu gö-

rünce yanına alıp  At Meydanı’ndaki İbrahim Paşa Konağı’nın Acemioğlanlar Okuluna 

verdi.”
Şükrü Enis REGÜ

Bu bölgede güzelliğiyle ünlenen birçok çağlayan bulunmaktadır.

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

Ekmek alması için babasının verdiği parayı düşürmüş.

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

İş makinelerinin yaygınlaşması kazma, kürek gibi el aletlerinin pabucunu dama attı.

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

Ateş yakmak isteyen gençlerden birisi çakmak istemek için yanımıza geldi.

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

Baharın ilk günlerinde çokça yenilen dondurmanın sağlık için bazı sakıncaları olabilir.

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

Birçok yazar bu şehrin güzelliklerini kitaplarına konu etmiş.

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

Tarlalarına buğday ekmek isteyen çiftçiler yağmurun yağmasını bekliyor.

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

Besinleri dondurma onları uzun süre saklamak amacıyla kullanılan yaygın bir yöntemdir.

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

Senin bu konudaki görüşlerine kesinlikle katılmıyorum.

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

Uzmanlar, avlanmak için denize çıkan balıkçıları görüş mesafesi konusunda uyardı.

.......................................................................................................................................................
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Aşağıda verilen kelimeleri örnekteki gibi anlamlarıyla eşleştiriniz.1. Etkinlik:
ONUNCU YIL NUTKU

fert
muvaffakiyet
kâfi
azimkârane
mecburiyet
azim
mamur
medeni
muasır
mefhum
nispet
terakki
müspet
tebarüz
vasıf
fıtri
mütemadiyen
vasıta
tedbir
inkişaf
ülkü
temin
beşeriyet
bahtiyar
vaat etmek
katiyetle
kabiliyet
isabetsizlik
ati
itimat
âlem
medeniyet
saadet
refah

araç
uygar
çağdaş
nitelik
önlem
mutluluk
birey
yeterli
başarı
insanlık
bayındır
kavram
bolluk, varlık ve rahatlık içinde yaşama
sağlamak, elde etmek
mutlu
oran
kararlı
zorunluluk
olumlu
yetenek
gelecek
güven
bir işteki engelleri yenme kararlılığı
ilerleme, yükselme, gelişme
belirleme, görünme
doğuştan
ara vermemek, sürekli olarak
gelişme, gelişim
amaç edinilen, ulaşılmak istenen şey, ideal
kesinlikle
isabetsiz olma durumu
bir işi yerine getireceğine söz vermek
dünya, cihan
uygarlık

KELİMELER ANLAMLARI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

18
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Aşağıdaki noktalı yerleri doldurunuz.2. Etkinlik:

Atatürk’ün aşağıda belirtilen alanlarda yaptığı inkılaplar verilmiştir. Atatürk’ün 
yapmış olduğu inkılapları ilgili alanlarla eşleştiriniz.
3. Etkinlik:

NUTUK

Nutuk,  .......................................................................... 
........................................................................................... 
...........................................................................................
olayları konu alır.

Nutuk, ........................... tarafından ........................... 
tarihleri arasında ........................... saatte .......................... 
günde okunan tarihî bir belgedir.

TOPLUMSAL ALANDA

E⁄İTİM VE KÜLTÜR ALANINDA

EKONOMİ ALANINDA

HUKUK ALANINDA

SİYASİ ALANDA

Harf inkılabı

Saltanatın kaldırılması

Sanayi

Kadın hakları

Kıyafette değişiklik

Soyadı Kanunu

Tarım

Türk Medeni Kanunu

Cumhuriyetin ilanı

Bayındırlık

Öğretimin birleştirilmesi

Hilafetin kaldırılması

Ölçü ve takvimde yapılan değişiklik
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Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve düşüncelerinizi ifade eden kutu-
cuğu işaretleyiniz.

Aşağıda Atatürk’ün kişilik özellikleri ve bu özelliklerini yansıtan bazı sözleri ve-
rilmiştir. Bu sözlerle ilgili olan kişilik özelliklerini örnekteki gibi eşleştiriniz. Eşleştirme sonunda 
açıkta kalan seçenekte anlatılmak istenileni verilen boşluğa yazınız.

4. Etkinlik:

Gerçeği konuşmaktan korkmayınız.1

2

3

4

5

6

7

Barışseverliği

Her şeyden evvel millet ve daima millet.

VatanseverliğiYurtta sulh, cihanda sulh!

Yurt toprağı! Sana her şey feda olsun. Kutlu 
olan sensin.

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

Açık sözlülüğü

Millet ve biz yok, birlik hâlinde millet var. Biz ve 
millet ayrı ayrı şeyler değiliz.

Kararlılığı ve mücadeleci-
liği

Ya istiklal ya ölüm!
Birleştirici ve bütünleştirici 
gücü

Büyük davamız, en medeni ve refah düzeyi 
yüksek bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. İdealistliği

7

KONUŞMAMI DEĞERLENDİRİYORUM

EVETÖlçütler KISMEN HAYIR

Türkçenin kurallarına uygun cümleler kurdum. 

Olayları ve bilgileri sıraya koyarak konuştum.

Konuşmalar sırasında sorulan sorulara açık, yeterli ve doğru 

cevaplar verdim.

Konuşurken dikkati dağıtacak ayrıntılara girmekten kaçındım.

Konuşmamda sebep-sonuç ilişkileri kurdum.
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Gençliğe Hitabe’den ve aşağıdaki anıdan hareketle deneme türünde bir yazı 
yazınız.
5. Etkinlik:

   Bir akşam kendisine nazı geçenlerden biri:

— Düşünmelisiniz ki eğer ölürseniz; heykelinizi paramparça ederler. Yaptıkla-
rınızın hiçbiri ayakta kalmaz, çok yaşamaya bakmalısınız, dedi.

   Ben de sofrada idim. Güldü, işte o zaman bize gönlünün gizli yönünü açtı.

— Unutmayınız ki Mustafa Kemaller yirmi yaşındadır, dedi.

Falih Rıfkı ATAY

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.6. Etkinlik:

Özne-yüklem ilişkisine dikkat ederek aşağıdaki cümleleri düzeltiniz.7. Etkinlik:

Herkes okulun önündeki bahçede  müdürü  dinlemek için toplandılar. 

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

O, başkanı olur olmaz şeylere çağırıyor, çokça rahatsız ediliyordu.

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

Ben hepimizin birlikte yemeğe oturmasına imkân olmadığını anladık.

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

Kara kedi bahçenin önünde duran  yalaktan  su içmek için gayret sarf etmişlerdi.

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

a. Aşağıdaki cümleleri yandaki kutulardan yararlanarak uygun şekilde tamamlayınız.

b. Cümleleri tamamlarken neye dikkat ettiniz? Yazınız.

Müdür işe gelenleri kontrol etmek için kori-
dorları sessizce ...................... .

dolaştım.

Ben  bütün gün öğretmenin verdiği ödevi 
bulmak için o kütüphane senin bu kütüphane 
benim  ............................. .

dolaştılar.

Diyarbakır'dan Şeb-i Arus törenlerine gelen 
kafileler önce Konya'yı  ............................. . dolaştı.

 ................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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ATATÜRK VE BİLİM
Aşağıda verilen kelimeleri alfabetik sıraya koyunuz. Okuduğunuz metinden 

hareketle sıraladığınız kelimelerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlükten kotrol 
ederek kelimelerin karşılarına yazınız.

1. Etkinlik:

1  ...............................................................................................
....................................................................................................

5  ...............................................................................................
....................................................................................................

9  ...............................................................................................
....................................................................................................

10  ...............................................................................................
....................................................................................................

3  ...............................................................................................
....................................................................................................

7  ...............................................................................................
....................................................................................................

13  ...............................................................................................
....................................................................................................

14  ...............................................................................................
....................................................................................................

2  ...............................................................................................
....................................................................................................

6  ...............................................................................................
....................................................................................................

11  ...............................................................................................
....................................................................................................

12  ...............................................................................................
....................................................................................................

4  ...............................................................................................
....................................................................................................

8  ...............................................................................................
....................................................................................................

15  ...............................................................................................
....................................................................................................

vesile              

mağlup           

gaflet

mürşit

dalalet

idrak

tekâmül

safha

dinamizm

sınai

bilim

girişim

sevk

faaliyet

ideal

KELİMELER ANLAMLARI
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Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Okuduğunuz metne göre doğru olan 
ifadelerin başına “D“, yanlış olan ifadelerin başına “Y” yazınız.
2. Etkinlik:

Aşağıdaki numaralandırılmış paragrafları okuyunuz. Paragrafların altındaki 
noktalı yerlere paragrafla ilgili ikişer soru yazınız.
3. Etkinlik:

Atatürk’ün öğütlediği bilim, insana ilişkin her türlü sistemi ve bilimsel çalışmayı 
içerir. 

Fen deyince akla temel bilimler, matematik, astronomi, fizik, kimya ve tabiî 
bilimler gelir.

Bilim, insan yaşamındaki en gerçek yol göstericidir.

Atatürk, bilimden başka yol göstericimizin bulunmadığını söylemektedir. 

Yaşamanın şartı uygarlık yolunda başarıya ulaşmaktır.

Bilimden ve fenden başka mürşit aramak gerekir.

Atatürk, uygarlığın temeline bilimi koyar.

Uygarlığın ve başarının temelinde bilim olduğu bilincini bizde Atatürk oluş-
turmuştur.

Atatürk, cumhuriyet yönetimini gerçekleştirdikten sonra onun tabanını oluşturacak 
kurumların kurulmasına yöneldi. Bu çağdaş kurumlar arasında en önemli olanı da yine 
çağdaş içerikli bir eğitimdi. Bilgi, bir süs takısı, başkalarının ilgisini çekebilecek bir nesne 
olmayacak, insanları aydınlatmak, yetiştirmek, toplumu geliştirmek için bir esin kayna-
ğı, bir ışıldak olacaktır. 

“...Eğitim ve öğretimde uygulanacak yöntem, bilgileri insan için fazla bir süs, bir 
boyunduruk altına alma aracı ya da uygarca bir beğeniden çok yaşanan ortamda 
başarı sağlayacak, uygulamalı ve kullanıma elverişli bir aygıt durumuna getirmektir.”

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

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

1

İnsan, öğretimle sağlanan bilgi aracılığıyla evrene açılabilir, başkalarını bilgiyle ta-
nıyabilir. Düşünen insan, boyuna kendini yenileyen, geliştiren insandır. Bu nedenle de 
ülkemizde; “ Yaşamın her çalışma döneminde olduğu gibi özellikle öğretim yaşamın-
da işleri düzenli yürütme başarının temelidir.”

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

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

2
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Atatürk’ün geliştirmeye, ülke düzeyinde yaymaya çalıştığı anlayışa göre bir ülkenin 
kalkınmasını sağlayan, ona kalkınma olanakları yaratan eğitim öğretim yoludur. Bu yol 
eskimiş, güncel geçerliliğini yitirmiş, çağdaş uygarlığın dışına itilmiş durağan gelenekle-
re önem vermeyen, ışığını bilimde, kılavuzunu bilgilenmede bulan bir gelişim çizgisidir.

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

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

3

Eğitim çağdaş uygarlık ilkelerine uygun eşitlik içinde olmalıdır. Eğitimde, gençle-
rin yetiştirilmesinde belli bir düzen, akıl ilkelerine dayalı bilimsel bir yöntem gerekir. Bu 
yöntemin tabanında düzenlilik, eşitlik vardır. Düzenli eğitim, düzenli öğretim düzenli 
düşünmeye olanak sağlar. Düzenli düşünme, düşünsel yaratıcılığın kaynağıdır. Atatürk 
bu alanda hep düzenden, çağdaş olandan, uygarlıktan yana olmuştur:

“... Eğitimde çevrenin özelliklerine uygun ve eylemli bir yöntem üzerindeyiz. Verimi 
denenmiş ve saptanmış olan bu yöntemin genişletilip gerçekleştirilmesinde özenle yü-
rümek gerekecektir.”

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

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

4

Yeni Türkiye Cumhuriyeti modern esaslar üzerine kurulmuş bir devletti. Elbette, öğre-
tim kurumlarının da; devletin temel felsefesi doğrultusunda, aynı duygu ve düşünceyi 
paylaşan, çağdaş Batı uygarlığına ulaşmak isteyen insan tipi yetiştirecek bir şekilde 
düzenlenmesi gerekiyordu. İşte bu değişikliği sağlamak için 3 Mart 1924’te Öğretimin 
Birleştirilmesi Kanunu ( Tevhidi Tedrisat Kanunu ) çıkarıldı. Böylece millî bünyeye uyma-
yan, günün ihtiyaçlarına cevap vermeyen eski eğitim ve öğretime son verildi. Şeriye 
ve Evkaf Vekâleti kaldırılarak onun yerine; Maarif Vekâleti ( Millî Eğitim Bakanlığı) kurul-
du. Türkiye’de bulunan tüm eğitim öğretim kurumları bu vekâlete bağlandı.

Böylece öğretimde birlik sağlanmakla beraber; ulusal, laik ve demokratik bir eğitim 
öğretim sisteminin temeli de atılmış oldu. Çağın gereklerine ve toplumun ihtiyaçlarına 
göre programlar yapıldı. Yeni okullar açıldı. Yükseköğretime önem verildi. Yeni yükse-
kokul ve üniversiteler kuruldu.

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

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

7

Ülkede genel, toplumsal bir aydınlanma, ilerleme gereksinimi vardır. Bunu sapta-
mak, yerine getirmek için hepsinden önce yurdu tanımak, halkımızın isteklerini yerin-
de, yaşadıkları ortamda görüp öğrenmek kaçınılmazdır. Atatürk bu nedenle:

“... Ülkede eğitim ve öğretim ışığının yayılması, en kuytu köşelere bile işlemesi en çok 
önem verdiğimiz işlerden biridir. Dört yıl önce bu konuya ayırdığımız olanak ve araçları 
on kat artırmış bulunuyoruz... İnancımız bunu durmadan artırmaktır...” demiştir.

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

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

5

Bütün yurt çocuklarının ayrım gözetilmeden, çağdaş uygarlığın ışığından yararlan-
ması için, İslam ülkelerinde ilk adımı Atatürk’ün attığı, bunu ulusal bir sorun olarak ya-
sallaştırdığı açıkça bilinmektedir. Atatürk eğitim eşitliğinin ulusun sorunu, yetkili kurum-
ların görevi olarak benimsemiş, bunun yasal dayanaklarını saptamıştır.

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

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

6
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Atatürk’ün millî eğitimle ilgili görüşlerini yansıtan bir makale yazınız.4. Etkinlik:

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

 ................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.5. Etkinlik:

a. Aşağıdaki cümleleri, karşılarındaki anlam ilişkilerinden uygun olanı ile eşleştiriniz.

b. Aşağıdaki cümleleri, aralarındaki yakın anlamlılık ilişkilerini göz önüne alarak eşleştiriniz.

Arabanın yakıtı bitince yolda kaldık.

Babamı görmek için iş yerine gittim.

Doğruyu söyledi diye dokuz  köyden kovuldu.

Lise sınavlarını kazanmak için gece gündüz çalışıyor.

Balık tutmak için çok uğraştım.

amaç-sonuç

sebep-sonuç

Olayları gözlemleyen adam 
doğayı dinler, ondan bilgi edin-
meye çalışır.

Güllerin kokusunu, kuşların sesini, 
fırtınanın uğultusunu herkes algı-
lar ancak sanatçı başka açıdan 
algıladığı için sanatçıdır.

Bütün sanat eserleri kendine öz-
güdür.

Yunus Emre halkın sözcükleriyle 
şiirlerini söylediği için başarılı ol-
muştur.

Sanatçının farklılığı fiziksel özel-
liklerinden değil çevresine farklı 
bakmasından kaynaklanır.

Her sanat eseri kendi kurallarını 
kendisi ortaya çıkarır.

Herkesin konuştuğu dili kullanan, 
yarına kalabilir.

Bilimsel çalışmalar yapan insan 
doğadaki sırların peşine düşer.
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DİL DEVRİMİ

Aşağıdaki bulmacayı çözünüz.1. Etkinlik:

1. Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği.

2. Yalnız kendisine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal.

3. Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define

4. İşaret, alamet.

5. Parası, malı çok olan, zengin.

6. Eser, sanatçının ortaya koyduğu ürün.

7. Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim sebep veya yer.

8. Herhangi bir düşüncede ya da nitelikte olan kimselerin kaynağa 
veya bir şeyin yoğunlaştığı yer, mihrak.

9. Zulüm, zorbalık baskısı, esaret.

10. Gerçeğe varmak amacıyla taraf tutmadan inceleme yapan, hü-
küm veren, afaki, objektif.

5

10

8

3

61

4

2

9 7
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Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Dinlediğiniz metne göre doğru olan ifadelerin 
başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

2. Etkinlik:

3. Etkinlik:

Atatürk, uygarlık tarihinde ilk olarak ulusal dilin kaynaklarının aranması gerektiğini 
vurgulayan, bunu bir devlet görevi sayan biricik devlet kurucusu, devlet başkanıdır. 

Ulusal dil yalnızca konuşmak, karşılıklı anlaşmak, söyleşmek içindir. 

Dil, düşünme eylemini hızlandırır, akışını kolaylaştırır.

Büyük ulusların çoğu, büyüklüğünü dili ile ürettiği uygarlık ürünlerine borçludur.

Türk dili, işlendiği sürece hızla gelişmeye elverişli, köklerden sözcükler, kavramlar 
üretmede yeterli bir yapıda değildi.

a. Dinlediğiniz metinle ilgili sorular hazırlayınız.

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. 

b. Hazırladığınız soruları cevaplayınız.

1.  ........................................................................................................................................

2.  ........................................................................................................................................

3.  ........................................................................................................................................

4.  ........................................................................................................................................

5.  ........................................................................................................................................

1.  ........................................................................................................................................  

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

2.  ........................................................................................................................................  

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

3.  ........................................................................................................................................  

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

4.  ........................................................................................................................................  

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

5.  ........................................................................................................................................  

  ........................................................................................................................................
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Ana fikrini kelime ve kavram havuzundan seçerek planladığınız yazınızı aşa-
ğıya yazınız.
4. Etkinlik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

......................................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümlelerde  anlatımla ilgili bazı hatalar yapılmıştır. Bu hataları bu-
lup düzeltiniz.
5. Etkinlik:

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve düşüncelerinizi ifade eden kutu-
cuğu işaretleyiniz.

YAZMAMI DEĞERLENDİRİYORUM

EVETÖlçütler KISMEN HAYIR

Kâğıt ve sayfa düzenine dikkat ettim.

Düzgün, okunaklı ve işlek bitişik eğik yazıyla yazdım.

Standart Türkçeyle yazdım. 

Kelimeleri yerinde ve doğru anlamda kullandım. 

Yazım kurallarına uydum. 

Noktalama işaretlerini doğru yerde kullandım. 

Yeni öğrendiğim kelime, kavram, atasözü ve deyimleri kullandım.

Bize o kadar kızmıştı ki yüzünden dö-
külen bin parça oluyordu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Başkanlık seçimini sekize karşı üç oyla 
Elif Naz kazandı. 

Akşam televizyon izlerken meyve ve 
soda içtik.

Çalış sen de ablan gibi yaramaz 
olma. 

Dün dışarı çıkmıştım ama yağmur 
başlayınca sırsıklam oldum. 

Sanırım bu sınavı kesinlikle geçecek. 

Oraya akşama kadar yaya yürüsen 
de varamazsın.
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Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluklarının neden kaynaklandığını yanla-
rında verilen noktalı yerlere yazınız.
6. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerde verilen anlatım bozukluklarını düzeltiniz. 7. Etkinlik:

Okulda düzenlenen şiir yarışmasında Beyza ve ben 
ödül aldım. .......................................................

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

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

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

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

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

Öğretmenimiz beni seviyor ve inanıyor.

Annesi ona kızınca dut yemiş bülbül gibi konuşma-
ya başladı.

Arkadaşına kızgınlığından dolayı kitabını vermek 
istemedi.

Binada kimse kalmamış, binanın dışına çıkmıştı.

Ona asılsız iftira atıldığı için şimdi zor durumda.

Onunla görüşmeyeli aşağı yukarı tam 
üç yıl oldu. 

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

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

Onunla sürekli karşılıklı konuşuyor. ........................................................................ 

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

Bu zor ve çetin yollar ancak böyle aşılır. ........................................................................ 

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

Hayal ettiklerin bir gün kesinlikle ger-
çekleşebilir. 

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

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

Yabancı vitrindeki elbiselere göz gez-
dirdikten sonra içeri girdi. 

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

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

Onunla ilk kez tanıştım. ........................................................................ 

........................................................................
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI
A. 1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

B. Aşağıda Atatürk’ün bazı sözleri ile bu sözlerin ilgili olduğu konular iki sütun hâlinde 
verilmiştir. Sözlerin önündeki numaraları ilgili konunun başına yazınız.

1. Metnin konusunu yazınız.
 ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
2. Metne göre Atatürk eğitime neden ilgi duymuştur? Sebebiyle birlikte yazınız.
 ...................................................................................................................................................  

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

........................................................................................................................................................
3. Metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.
 ...................................................................................................................................................  

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

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

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

“Türk Bağımsızlık Savaşı’na önderlik eden Mustafa Kemal, bu savaşın sonunda kaza-
nılan askerî ve siyasi başarılardan sonra toplumsal, kültürel, ekonomik ve teknik kalkınma 
işlerinde de önderlik görevini sürdürmüştür. Kurtuluş ve kuruluşu izleyen yıllarda, Türk ulu-
sunu hedeflediği çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmanın ancak Türk insanının birey olarak 
eğitim yoluyla değiştirilmesiyle mümkün olabileceğini çok iyi anlamış ve bu nedenle de 
eğitime ilgi duymuştur. Bu niteliklerin yanı sıra bilim ve teknik de gereklidir. Bilim ve teknik-
le ilgili çalışmaların başladığı ve geliştirildiği yerse okuldur. Okul genç beyinlere insanlara 
saygıyı, ulus ve yurt sevgisini, bağımsızlık onurunu öğretir. Bağımsızlık tehlikeye düşün-
ce onu kurtarmak için tutulması uygun olan en doğru yolu belletir. Görüyorsunuz ki en 
önemli ve en verimli ödevimiz, millî eğitim işleridir. Millî eğitim alanında ne karşılığında 
olursa olsun, tam bir başarıya ulaşmak gerekir.”

Prof.Dr. Lütfi ÖZBİLGİN

1
Bilgi ve teknik nerede ise oradan alacağız ve ulusun, 

ferd-i milletin (milletin her ferdinin) kafasına koyacağız. 
Bilgi ve teknik için başka bağ, başka koşul yoktur.

2 Okul genç kafalara, insanlığa saygıyı, ulus ve yurda 
karşı sevgiyi, bağımsızlığın yüceliğini öğretir.

3 Türk milleti kahramanlıkta olduğu kadar yetenek ve 
liyakatte de bütün milletlerden üstündür.

4 Savaş zaruri ve hayati olmalıdır. Milletin hayatı tehli-
keye maruz kalmadıkça savaş bir cinayettir.

5 Türkiye Devleti’nin bağımsızlığı mukaddestir. O ebe-
diyen sağlanmış ve korunmuş olmalıdır.

Barışseverliği

Bilim ve teknoloji

Eğitimin önemi

Bağımsızlık ve hürriyet

Milletine olan inancı
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C. Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.

1. Aşağıdaki kutularda verilen cümleleri okuyunuz. Daha sonra tabloda verilen ifadeleri 
kutulardaki cümlelere göre işaretleyiniz.

1. Büyük şehirlerdeki oyun alanlar› giderek azal›yor.

2. Toplant›da tan›d›k yüzler vard›.

3. Yar›n gece televizyonda bir film gösterilecek.

4. S›nav› kazanmak en büyük isteğiydi.

5. Bir atasözümüz “Erken kalkan yol al›r.” der.

6. Eski mahallemize gidince arkadaşlar›ma uğrar›m.

2. Aşağ›daki cümleleri uygun fiilimsi ekleriyle birleştirip örnekteki gibi tek cümle olarak
yaz›n›z.

Cümleler Doğru Yanlış

3 numaral› cümledeki “televizyonda” kelimesi fiilimsidir. 

4 numaral› cümlede isim-fiil kullan›lmam›şt›r.

2 numaral› cümledeki “tan›d›k” kelimesi s›fat-fiildir.

3 ve 6 numaral› cümlelerde fiilimsi yoktur.

1 numaral› cümlede zarf-fiil kullan›lm›şt›r.

2 ve 5 numaral› cümlelerde s›fat-fiil kullan›lm›şt›r.

O, dün bir kazak alm›ş. O kazağ› bugün giymiş.

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

Dün biraz rahats›zm›ş. Bu yüzden okula gelmedi.

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

Bu sene çok çal›şm›ş. Karnesi iyi gelmiş.

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

Karş›dan uzun boylu, sar› saçl› bir çocuk geliyor. O çocuk benim arkadaş›m.

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

Ben biliyorum. Ali yar›n okula gelmeyecek.

Ali'nin yar›n okula gelmeyeceğini biliyorum.
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Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1 ve 2.soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

“Türk diline gereken önemin verilmesini öngören Atatürkçülüğe göre “Türk dili zengin, 
geniş bir dildir. Her kavramı ifade kabiliyeti vardır. Yalnız onun bütün varlıklarını aramak, 
bulmak, toplamak, onlar üzerinde çalışmak lazımdır.” Türk dilinin özündeki zengin hazi-
nenin gün ışığına çıkarılması bütün Türk milletinin başta gelen millî görevlerindendir. Bu 
görevi gerçekleştirme yolunda ilk adımları, Türk Dil Kurumunun kurulması ve dil kurultay-
larının düzenlenmesi ile atan Atatürk; “Türk dilinin, kendi benliğine, aslındaki güzellik ve 
zenginliğine kavuşması için bütün devlet teşkilatımızın, dikkatli, ilgili olmasını vurgulamış, 
dil konusunun herkesi ilgilendirmesi gereken bir devlet meselesi olduğuna dikkati çek-
miştir.”

Atatürkçülük Üçüncü Kitap

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi metinden çıkarılamaz?
A. Türk dili her kavramı karşılayacak özelliğe sahip bir dildir.
B. Türk dilinin aslındaki zenginliğe kavuşması için devletimiz dikkatli olmalıdır.
C. Türk dili üzerinde çalışma görevi Türk Dil Kurumunun görevidir.
D. Türk dilinin özündeki hazineyi ortaya çıkarmak millî görevimizdir

2. Bu metin hangi türden alınmış olabilir?
A. Makale                        B. Eleştiri                       C. Hikâye                    D. Deneme

3. Aşağıdaki numaralandırılmış ifadeleri hangi seçenekteki gibi sıralarsak anlamlı ve 
kurallı bir cümle olur?

I.  dağlarla çevrilmiş bir vadiye kurulmuş
II.  dünyanın çatısı Himalaya sıradağlarının himayesindeki bu küçük ülke,
III. “Ana Kraliçe” anlamına gelen Everest Dağı’nı içeren 
IV. Katmandu’ya iner inmez gülen gözlerle karşılıyor bizi…

A. I-II-III-IV                    B. III-II-I-IV                    C. IV-III-II-I                 D. II- III -IV-I

4.Aşağıdaki özdeyişlerin hangisinde fiilimsi kullanılmamıştır?
A. Sanata önem vermeyen milletleri büyük yıkımlar bekler.
B. Size düşen, ağız dalaşına meydan vermeden kalabalığı dağıtmaktır.
C. Milletin sevgisini kazanarak hep birlikte ileri gideceğiz.
D. Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur?
A. Bugün güneş penceremden içeri girmedi.
B. Gökyüzünü kara bulutlar gibi kaplayan kargalar uçuverdiler.
C. Yarın bütün sınıf Atatürk Müzesi’ni gezmeye gidecek.
D. Türk askerleri Çanakkale’de bir destan yazdılar.

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim tamlaması şeklindedir?
A. Türk milleti olarak sahip çıktığımız TDK Atatürk’ün mirasıdır.
B. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni gençlere emanet etti.
C. Atatürk, bilime ve akılcılığa çok önem vermiştir.
D. Koruyacağımız en büyük emanet kutsal vatanımızdır.
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MİLLÎ KÜLTÜR

TÜRKÜLER DOLUSU
EVLİYA ÇELEBİ
ORTA OYUNU

İHTİYAR ÇİLİNGİR (Dinleme Metni)

3.
Tema
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.1. Etkinlik:
TÜRKÜLER DOLUSU

a. Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını sağdaki sütundan bulunuz. Deyimin başındaki 
harfi bulduğunuz anlamın başına yazınız.

b. Bu deyimleri birer cümle içinde kullanınız.

DEYİMLER ANLAMLARI

Aşağıda şiirden alınan bazı sonuç cümleleri verilmiştir. Bu cümlelere uygun se-
bepler yazınız.
2. Etkinlik:

Küçümseyerek meydan okumak.

Anlayabilmek.

Çekilen sıkıntı artık katlanılamayacak 
bir duruma gelmek.

Toz kondurmamakA

Alnını karışlamakB

Bıçak kemiğe dayanmakC

Aklı ermekÇ

Bir şeyde herhangi bir kusurun varlığını ka-
bul etmemek, bir şeyi kusursuz göstermek.

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

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

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

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

Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen'i  çünkü ............................................... 
.............................................................................................................................

Şairliğimden utanırım çünkü ............................................................................ 
.............................................................................................................................

Bir türkü söylemeden gidersem yanarım çünkü ................................................. 
.............................................................................................................................

Memleketin hâli gözümden gitmez çünkü ........................................................... 
.............................................................................................................................
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Aşağıdaki dizelerde anlatılmak istenilenleri karşılarına yazınız.3. Etkinlik:

Aşağıda bazı türküler verilmiştir. “Altlarında imza yok ama / İçlerinde yürek 
var.” dizeleriyle kastedilen türküleri işaretleyiniz.
4. Etkinlik:

Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası 
Ayak seslerinden tanırım

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

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

Memleket ahvalini onlardan sor
Kitaplarda değil türkülerde ara Yemen’i
Öleni kalanı gidip gelmeyeni

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

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

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

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

........................................................................
Altlarında imza yok ama 
İçlerinde yürek var.

El vurup yaremi incitme tabip,
Bilmem sıhhat bulmaz hicraneler var.
Dert vurup da yarem eylersin derman,
Her can kabul etmez viraneler var.
Vay dünya, dünya, yalansın dünya.
Yalan ile yalan olansın dünya.
Dert ehli olanlar dergâha gelir,
Elbette arayan dermanın bulur.
Sadık der ki kimde ne var, kim bilir.
Geşt ü güzâr ettim elde neler var.
Vay dünya, dünya, yalansın dünya.
Yalan ile yalan olansın dünya.

Drama köprüsü bre Hasan, dardır geçilmez.
Soğuktur suları Hasan, bir tas içilmez.
Anadan geçilir bre Hasan, yârdan geçilmez.

At martini de bre Hasan, dağlar inlesin.
Drama mahpusunda bre Hasan, dostlar dinlesin.

Mezar taşlarını bre Hasan, koyun mu sandın?
Adam öldürmeyi bre Hasan, oyun mu sandın?
Drama mahpusunu bre Hasan, evin mi sandın?

At martini de bre Hasan, dağlar inlesin
Drama mahpusunda bre Hasan, dostlar dinlesin.

Bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır,
Bugün posta günü canım sıkılır.
Sıkılır aman aman aman. 

Ellerin mektubu gelmiş okunur, 
Benim yüreğime hançer sokulur.
Sokulur aman aman aman. 

Şu karşıki dağda bir top kar idim,
Yağmur yağdı ılgıt ılgıt eridim. 
Eridim aman aman aman.

Evvel yârin sevgilisi ben idim, 
Şimdi uzaklardan bakan el oldum.
El oldum aman aman aman.

Ne ağlarsın benim zülfü siyahım,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.
Göklere erişti figânım ahım, 
Bu da gelir bu da geçer ağlama.

Bir gülün çevresi dikendir hardır, 
Bülbül har elinde ah ile zardır.
Ne olsa da kışın sonu bahardır,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.

Daimi’yem her can ermez bu sırra,
Gerçek âşık olan erer o nûra. 
Yusuf sabır ile vardı Mısır’a,
Bu da gelir bu da geçer ağlama.
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Aşağıda şiirden alınan bölümlerde görülen söz sanatlarını yazınız. Bulduğunuz 
söz sanatlarının şiirin anlatımına olan katkısını belirtiniz.
5. Etkinlik:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.6. Etkinlik:
a. Şiirin sizde uyandırdığı duyguları yazınız.

b. Siz olsaydınız okuduğunuz şiire nasıl bir başlık koyardınız? Noktalı yerlere başlığınızı ve 
başlığı yazmanızın sebebini yazınız.

Taşıma toprağıma toz konduranın
Alnını karışlarım
Şairim şair olmasına
Canım kurban şiirin gerçeğine hasına
İçerisine insan kokusu sinmiş mısralara vurgunum
Bıçak gibi kemiğe dayansın yeter
Eğri büğrü , kör topal kabulum
Şairim
Zifiri karanlıkta gelse şiirin hası
Ayak seslerinden tanırım
Ne zaman bir köy türküsü duysam
Şairliğimden utanırım
Şairim
Şiirin gerçeğini köy türkülerimizde bulmuşum
Türkülerle yunmuş yıkanmış dilim
Onlarla ağlamış, onlarla gülmüşüm

Ah bu türküler
Türkülerimiz
Ana sütü gibi candan
Ana sütü gibi temiz
Türkülerde tüter dağ dağ, yayla yayla
Köyümüz, köylümüz, memleketimiz.
Ah bu türküler,
Köy türküleri
Dilimizin tuzu biberi
Memleket ahvalini onlardan sor
Kitaplarda değil, türkülerde ara Yemen´i
Öleni, kalanı, gidip gelmeyeni...
Ben türkülerden aldım haberi.

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

B
a
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ım

B
u 

B
a
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ı 
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i...................................  
...................................
...................................

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

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

......................................................................
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a. Okuduğunuz şiirden öğrendiğiniz kelime, deyim ve atasözlerini aşağıdaki kelime 
havuzuna yazınız.

b. Oluşturduğunuz kelime havuzundan hareketle bir şiir yazınız.

türkçe

türkçe
türkçezarf

sıfattü
m

le
ç

tümleç soru

soru

kitap

kitap
cevapdefter

d
efter kalem

silgi

silgi ders
dersde

rs

proje ödevi
dil dil

hayat hayat

cüm
le

cümlefiil fiil

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.7. Etkinlik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................................................
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.8. Etkinlik:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.10. Etkinlik:

“Nerede, ne zaman, ne?” sorularının cevaplarından hepsini içeren cümleleri 
işaretleyiniz.
9. Etkinlik:

Altmışlık ünlü bir ressam bir lokantaya girer. Gerçi cebince parası yoktur ama 

aldırmaz. Güzelce karnını doyurur. Sonra bir çırpıda lokantacının portresini çizerek 

masaya bırakır. Kalkarken adam gelir, resme bakar, beğenir. “Güzel ama…” der 

lokantacı, “Bir dakikada yaptınız bunu. Oysa bir saattir yiyorsunuz!” Ressam: “Bir da-

kika değil, altmış yıl ve bir dakika!” diye karşılık verir.

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

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

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

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

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

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

a. “Türk halk müziği korosu, geçen hafta Atatürk Kültür Merkezi’nde bütün yörelerimi-
zin türkülerini seslendirdi.” cümlesine göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Aşağıdaki metinde geçen zarf tamlayıcılarını bularak altlarını çiziniz.

b. Verdiğiniz cevaplar cümleyi hangi yönlerden tamamlıyor?

b. Bulduğunuz zarf tamlayıcılarını birer cümlede kullanınız.

Türk halk müziği korosu ne söyledi?  .........................................................................................

Türk halk müziği korosu ne zaman söyledi?  ............................................................................

Türk halk müziği korosu nerede söyledi?  .................................................................................

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

Bugün Topkapı Sarayı’nda göz kamaştırıcı eserler gördüm. 

Ünlü müzisyen ile bir dinleyici birkaç saat görüştü.

Zanaatkârlar çarşısında telkâriye ömrünü adayanlar, bütün gün eşsiz takılar 
yapıyorlardı.

Şahane bir edebiyat eseri yazılmaya başlandı.

Kadıncağız akşamdan sonra  atölyesinde ağaçtan çalgılar yapıyordu.

Kağan kapıyı açtı ve evin bahçesine çıktı.
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Aşağıdaki kelimeleri ilgili anlamların başındaki noktalı yerlere yazınız.1. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların başına “Ö” , nesnel olanların başına 
“N” yazınız.
2. Etkinlik:

EVLİYA ÇELEBİ

Evliya Çelebi, 25 Mart 1611’de İstanbul’da Unkapanı’nda doğdu.

Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si bir macera romanı gibi herkesin zevk alacağı 
bir eserdir.

Evliya Çelebi, müzik ve yazı dersleri almış, hafız olmuş, şairliğe özenmiş, birçok el 
sanatında hüner kazanmıştı.

Evliya Çelebi, seyyah olmasaydı ömrünün sonuna kadar şair olarak kalacaktı.

Evliya Çelebi, ziyaret ettiği yerlerin tarihçesini, eski eserlerini, halkının yaşayış tarzını, 
folklorunu, geleneklerini, giyimlerini, sanatlarını ve inançlarını Seyahatname’sinde 
anlatmıştır.

Seyahatname adlı eser Türk edebiyatının en sevilen eseridir.

Topluluk, takım, grup, camia...................

seyyah

musahip

iskele

beste

zümre

sipahi

medrese

üslup nükte

İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri...................

Sohbet, arkadaşlık eden kimse...................

Gezgin, turist...................

Osmanlılarda tımar sahibi bir sınıf atlı asker...................

Bir müzik eserini oluşturan ezgilerin bütünü...................

Bir sanatçıya, bir çağa veya bir ülkeye özgü teknik, renk, biçimlendirme ve 
söyleyiş özelliği, biçem, stil...................

Deniz taşıtlarının yanaştığı, çoğu tahta ve betondan yapılmış, denize doğru 
uzanan yer. ..................

İslam ülkelerinde, genellikle İslam dini kurallarına uygun bilimlerin okutuldu-
ğu yer...................
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Okuduğunuz metne yönelik üç soru yazıp bu soruları cevaplayınız.3. Etkinlik:

Okuduğunuz metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinin hangi cümlelerle baş-
ladığını yazınız.
4. Etkinlik:

Aşağıdaki formda yer alan maddeleri okuyunuz ve düşüncelerinizi ifade eden kutu-
cuğu işaretleyiniz.

1. Metinde cümleler çok uzundur.

2. Metinde anlamı bilinmeyen kelimelere sıkça yer verilmiştir.

3. Metinde artık kullanılmayan eski kelimelere yer verilmiştir.

4. Yabancı dillerden dilimize geçmiş kelimeler sıkça kullanılmıştır.

5. Yazarın demek istediği kolayca anlaşılıyor.

6. Metinde yazım ve noktalama hataları var.

7. Yazar aynı kelimeleri sıkça kullanmıştır.

8. Yazar hep aynı şeylerden bahsederek fikir tekrarı yapmıştır.

9. Yazar, örnek ve alıntılardan yararlanmıştır.

10. Yazar, düşüncelerini sorular yoluyla anlatmıştır. 

11. Yazar anlatımda benzetmelerden yararlanmıştır.

OKUDUĞUM METNİ DEĞERLENDİRİYORUM

EVETÖlçütler KISMEN HAYIR

1. Soru :  .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Cevap :  ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

2. Soru :  .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Cevap :  ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

3. Soru :  .......................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Cevap :  ..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Giriş cümlesi:  ................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................

Gelişme cümlesi:  ......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................ 
Sonuç cümlesi:  ............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................
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Aşağıdaki görsellerden metinle ilgili olanları işaretleyiniz.5. Etkinlik:
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Mevlâna küçük yaşlar-
da iken Mo¤ol sald›r›lar› 
yüzünden ailesi ile Belh 
şehrinden göç etti.

1222 y›l›nda Karaman’a 
gelen Bahâeddin Veled 
ve ailesi burada 7 y›l kald›. 
Bu y›llarda Anadolu’nun 
büyük bir k›sm› Selçuk-
lu Devleti’nin egemenli¤i 
alt›nda idi. Konya ise bu 
devletin başkenti idi.

Büyük Mevlâna, Bahâ-
eddin Veled ailesiyle birlik-
te, rivayetlere göre Sultan 
Alâaddin’in ›srarl› davetleri 
üzerine, Karaman’dan Sel-
çuklu Devleti’nin başkenti 
Konya’ya göç etti.

Mevlâna’n›n babas› Ba-
hâeddin Veled Efendi, 
Belh şehrinin ileri gelenle-
rinden olup halk›n büyük 
sevgi ve sayg› gösterdi¤i 
ünlü bir bilgindir. Annesi ise 
Harzem Türklerinden Mü-
mine Hatun’dur.

Hayat›n› “Hamd›m, piş-
tim, yand›m.” sözleri ile 
özetleyen Mevlâna 17 
Aral›k 1273 Pazar günü ve-
fat etti.

Kutudaki bilgilerden yararlanarak Mevlâna’n›n biyografisini tamamlay›n›z.6. Etkinlik:

Mevlâna

Büyük Türk-‹slam düşünürü Mevlâna, 1207 
y›l›nda bugün Afganistan s›n›rlar› içerisinde yer 
alan Horasan'›n Belh kentinde do¤du.  ................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................  
...........................................................................
...........................................................................
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7. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerde vurgulu okunması gereken ifadelerin altını çiziniz. Han-
gi ögelerin vurgulandığını cümlelerin altlarına yazınız.
8. Etkinlik:

a. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri daha vurgulu okuyunuz.

b. Vurgulu okumak, anlatımı kolaylaştırıyor mu? Niçin?

c. Vurgulu okuduğunuz kelimeler cümlenin neresinde yer alıyor?

ç. Okuduğunuz cümlelerde en önemli kelime veya kelime grubu hangisi olabilir? Niçin?

Harunlar köyünün dağlarını bembeyaz bulutlar kaplamıştı. 

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

Nevruz çiçekleri açmasına rağmen Kızılçalı’daki karlar erimedi. 

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

Köylülerin “Kızılçalı” dedikleri dağ kayalardan oluşuyordu.

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

İbibiklerin ötmesiyle Harunlarlılar yaylalarına sürülerini götürdüler.

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

Köylüler kışın hayvanlarını beslemek için ot biçtiler.

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

Sararmış yapraklarla bahçeler sonbaharda süslenir.

Sonbaharda bahçeler sararmış yapraklarla süslenir.

Sonbaharda sararmış yapraklarla bahçeler süslenir.

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................
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ORTA OYUNU
Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmin 

ettiğiniz anlam, aşağıdaki açıklamaların hangisinde vardır? İşaretleyiniz.
1. Etkinlik:

fıkra

Köşe yazısı.

Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, güldürücü hikâyecik.

dekor

Tiyatro, sinema ve televizyonda sahneye konulan eserin ya-
zıldığı yerin ve geçtiği çağın özelliklerini belirleyen perde, ak-
sesuar vb. ögelerin bütünü.

Ceket, pantolon ve bazen de yelekten oluşan erkek takım 
giysisi.

kuşak

Bele sarılan uzun ve enli kumaş.

Yaklaşık yirmi beş, otuz yıllık yaş kümelerini oluşturan bireyler 
öbeği, göbek, nesil.

hava

Müzik parçalarında tür.

Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların solunumuna yara-
yan, renksiz, kokusuz, akışkan gaz karışımı.

kıraathane

dolap

hüner

Pasta vb. yapılan, yenilen ve satılan yer, pastacı.

Müşterilerinin okumaları için gazete, dergi ve kitap bulundu-
ran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane.

Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya çekmelerine 
eşya konulan kapaklı mobilya.

Orta oyununda sahnede dükkân veya ev olarak kullanılan 
dekor.

Beceri isteyen ustalık, beceriklilik.

Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme niteliği, kabili-
yet.
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2. Etkinlik:
a. Aşağıdaki cümlelerde zıt anlamlı kelimelerin altını çiziniz.

b. Altını çizdiğiniz zıt anlamlı kelimeleri aynı cümle içinde kullanınız.

Kavuklu ile Pişekâr ve Karagöz ile Hacivat’ın özelliklerini karşılaştırarak yazınız.3. Etkinlik:

“Bu oyunun dekoruna gelince ‘yenidünya’ denilen, yukarı ve dip kısmı ekseriya süs 
olsun diye küçük bir pano parçası hâlinde, üç dört aralıklı ve aşağıya kadar bütün 
ortası açık bir çeşit paravana idi.”

“Meydana ilk önce Pişekâr gelir, zurna ve dümbelek sesleri ile yürüyerek alanı dolaşır, 
yenidünyanın önünden geçerken şakşağını sürterek takırdatır, sonra dönerek sağına 
soluna, kendisini seyreden seyircilere çelebice bir selam verir ve oyunu ilan ederdi.”

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

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

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

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

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

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

“Nihayet anladım ama akla karayı da seçtim.”

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

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

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

 .....................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
...........................................................
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“Orta Oyunu” adlı metinde düşünceyi geliştirme yollarının hangilerinden ya-
rarlanılmıştır? İşaretleyiniz.
4. Etkinlik:

Aşağıya dinlediğiniz metnin özetini çıkarınız.5. Etkinlik:

Tanımlama Örnekleme

Benzetme Tanık gösterme (alıntı yapma)

Karşılaştırma Betimleme

Sayısal verilerden yararlanma

 ..............................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Aşağıdaki deyim hikâyesinde noktalama işaretlerini uygun yerlerde kullanınız.6. Etkinlik:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.7. Etkinlik:

‹K‹ D‹RHEM B‹R ÇEK‹RDEK
Keçiboynuzunun  adı  Yunancada  kerat›on  ‹ngilizcede  carob  Arapçada  ise  

k›rr›tt›r  Keçiboynuzunun  tohumu  yüzy›llar  boyunca  elmas  ölçmek  için  kullan›lm›ş  
Elmaslar  keçiboynuzu  tohumlar›yla  tart›larak  sat›lm›ş  Bu  yüzden  keçiboynuzu  k›rat  
ya  da  karat  denilen  ölçüye  ad›nı  vermiş  Prof  Dr  Ayd›n  Akkaya  şöyle  yaz›yor  
Keçiboynuzu  çekirde¤i  tabiatta  a¤›rl›¤ı  de¤işmeyen  bir  tohumdur  Bütün  tohumlu  
bitkilerden  yaln›z  keçiboynuzu  uzun  süre  suda  bekletildikten  sonra  filiz  verebilir  
Bu  hem  çok  kurudu¤u  ve  meyvesinden  ç›kt›ktan  sonra  son  ve  sabit  a¤›rl›¤›nı  
ald›¤ı  için  hem  de  içine  su  alması  ihtimalinin  çok  az  ve  çok  uzun  zamana  
ba¤lı  oldu¤u  içindir

Keçiboynuzu  çekirde¤i  Araplar  Selçuklular  ve  Osmanl›lar  döneminde  a¤›rl›k  
ölçüsü  olarak  kullan›lm›şt›r  Dört  tanesi  bir  dirhem  eder  Dirhem  de¤işmekle  birlikte  
3  g  a¤›rl›¤ı  temsil  etmektedir  Sat›cı  iki  dirhemlik  bir  şey  satarken  bu  da  benden  
olsun  deyip  bir  çekirdek   fazla  tartarsa  bu  müşterinin  sayg›de¤er  itibarlı  bir  kişi 
oldu¤unu  gösterir

Oldu¤undan  fazla  giyinen  süslenen  kişilere  iki  dirhem  bir  çekirdek  denilmesi 
buradan  kaynaklanmaktad›r

Deyimler ve Öyküleri

a. Aşa¤›daki cümlelerde fiillerin bildirdi¤i eylem kim taraf›ndan yap›lm›şt›r? Karş›lar›na 
yaz›n›z.

b. Hangi cümlelerde eylemleri kimin yapt›¤› belli de¤ildir?

c. Aşa¤›daki cümleleri karşılarındaki fillerle tamamlay›n›z?

1. Sanatkâr eserleriyle topluma nas›l yaşamalar› gerekti¤ini söyler.
2. Atatürk’ün fikirleri, sözleri tahlil edilmemiştir.
3. Sanatç› toplumun yaşay›ş›na ayna tutar.
4. ‹nsanlar toprak medeniyeti ile huzura kavuşturulabilirler.
5. Toprak medeniyeti, fikri ileri topluma benimsetilir.
6. Sanatç› yeni dünya görüşü ortaya koyar.

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

Baz› sanatkârlar topluma .................................................. (yol göster-)
Atatürk bizi taklidi ilimden kurtarmak .......................................... (iste-)
Baz› sanatkârlar toplumu arkadan ..................................................... (takip et-)
Milletvekilleri insanlar›n düzenli bir hayata kavuşmas›n› ...................... (sa¤la-)
Ben bir Türk sanatkâr›n ç›k›p böyle bir eser yazmas›n› .............................. (iste-)
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Aşa¤›daki cümlelerin fiillerini edilgen hâle getiriniz.8. Etkinlik:

Milletler sanatta ilerleyerek medeniyete ulaşt›lar.

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

Sanatkârlar toplumu geliştirmeye çal›ş›rlar.

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

‹nsanlar toprak medeniyeti ile huzurlu yaşama kavuştular.

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

Sanatç›lar yeni bir dünya görüşü, yeni bir yaşay›ş düzeni getirmişlerdir.

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

Bunda Türk toplumunun hayat istikametini bulurum.

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

Güven, bizlere bu co¤rafi bölge içinde yaşama hududu çizer.

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

Sanayi medeniyetiyle ayakta duramaz, yaşayamazs›n›z.

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

Bunun yüküne katlanabiliriz.

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

Er geç toprak medeniyetinin üstün gelece¤ine inan›yor.

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

Yaşad›¤›m›z co¤rafi bölge içinde gelene¤imize uygun, bilime dayanan bir medeniyet 
kurabiliriz.

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

....................................................................................................................................................
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İHTİYAR ÇİLİNGİR

Aşağıdaki anahtar kelime gruplarından metinle ilgili olanı işaretleyiniz.1. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerin eş seslileriyle noktalı yerlere cümle-
ler yazınız.
2. Etkinlik:

Dinlediğiniz hikâye ile ilgili beş soru yazınız.3. Etkinlik:

çilingir
sanat
usta

bağlılık
çırak

para
usta
bağ

değnek
sanat

çilingir
üstat

dükkân
körük

menteşe

Adamcağız benimle hiç meşgul olmuyor göründü.

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

Bu genç adam, onunla, her sabah akşam bağa giderken eşeği dürtecek.

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

Onun arkasında bu yolda gelmiş geçmiş ustalar, pirler vardı.

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

Koyunpazarı’nda bir ufacık dükkân; bir küçük ocak yanıyor.

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

Bir halka takıp açık tarafını ateşe tutuyor, o hazır oluncaya kadar bir başkasını ateşten 
çekip ucunu, büyük bir dikkatle kapıyor.

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

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

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

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

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

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

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

1.
2.
3.

4.
5.
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Dinlediğiniz hikâye ile ilgili aşağıdaki sorulara cevap veriniz.4. Etkinlik:

Hikâyedeki olay nedir?

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

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

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

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

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

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

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

Hikâyedeki şah›slar kimlerdir?

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

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

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

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

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

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

..................................................................................
Hikâyenin ana fikri nedir?

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

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

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

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

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

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

..................................................................................
Hikâyenin konusu nedir?

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

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

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

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

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

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

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

Hikâyedeki yard›mc›
fikirler nelerdir?

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

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

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

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

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

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

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

Hikâyedeki olay nerede
geçmektedir?

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

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

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

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

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

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

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

Hikâyedeki olay ne
zaman geçmektedir?

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

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

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

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

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

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

..................................................................................
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Dinlediğiniz hikâyeyi kendi cümlelerinizle özetleyiniz.5. Etkinlik:

Dinlediğiniz hikâyeden hareketle ihtiyar çilingir ile müşterisinin kişilik özelliklerini 
yazıp karşılaştırınız. 
6. Etkinlik:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İhtiyar Çilingirin Kişilik ÖzellikleriMüşterinin Kişilik Özellikleri
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Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.7. Etkinlik:

Müşteri gittikten sonra yazarla ihtiyar çilingir arasında nasıl bir konuşma geç-
miş olabilir? Yazınız.
8. Etkinlik:

a. Dinlediğiniz hikâyedeki 
sorunu belirleyiniz.

b. Belirlediğiniz soruna çö-
zümler üretiniz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................................................................................
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9. Etkinlik:
a. Belirlediğiniz konuyu ve bu konunun size çağrıştırdığı kavramları noktalı yerlere yazınız.

b. Bu kavramları kullanarak bir hikâye oluşturunuz.

Belirlediğim Konu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümleleri okuyup a, b, c maddelerinde verilen çalışmaları yapınız.10. Etkinlik:

Fiilden Etkilenen Nesneler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fiiller

1. Güllerden birini elime alıp koklamaya başladım.

2. Saksıdaki çiçek yapraklarını sehpaya dökmüştü.

3. Çok çalışmazsak sınıfımızı geçemeyebiliz.

4. Havuzun kenarına konan serçeyi korkuttu.

5. Uzattığı çekici ve keseri tezgâhtan almaz.

6. Etrafa savrulan kar taneleri birdenbire eriyiverdi.

7. Bu fidanı evin önüne ben dikmiştim.

a. Cümlelerin fiillerinin bildirdikleri eylemden etkilenen nesneler var mı? Cümlelerin fiil-
leri ile varsa nesnelerini yazınız.

c. Bu cümlelerden hareketle fiilleri geçişsiz olan cümleler yazınız. 

b. Bu cümleleri nesnesiz olarak yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.............................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Fiilleri yazarak çatı özelliklerini tabloya işaret-
leyiniz.
11. Etkinlik:

Fiiller
Öznelerine Göre Nesnelerine Göre

Etken Edilgen Geçişli Geçişsiz

Akşam vakti çocukları parka götürmüştüm.

Gizli  yöntemlerini araştırmaya  karar verdim.

Adam eski bir tanıdığını görmüş gibi çakır gözleriyle bana sakin sakin gülümsedi.

Aşçıya bütün mevsim meyvelerini getirttim.

Akrabamın yabancıymışım gibi yalnız baş işaretiyle selam vermesine biraz alınıyordum.

Dükkânda önüne yeni ürünler çıkarıldı.

Evde tadilat işleri çıktığında kardeşime ustayı çağırttırırdım.

Bu takılar kız kardeşime verilebilir.

Büyük amcama dedemin eski saati verildi.

Yıllar var ki köyün muhtarından hiç söz edilmedi.
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

“Anadolu’yu duygusallığı içinde bilmek, öğrenmek, tanımak mı istiyorsunuz? Türkü-
lerini dinleyiniz. Türküler Anadolu’nun yanık yüreği, atan damarıdır. Bölge bölge duygu-
lar, çeşit çeşit ezgiler içinde Anadolu türkülerinin sayısı on bin, yirmi bin, belki de daha 
fazladır. Türkülerin gerçek yapılarında olaylar gizlidir. Umutsuz aşkların, gurbette çekilen 
acıların, sonu gelmeyecek özlemlerin, acı sonla biten tertemiz duyguların, yiğitliklerin, 
kıskançlıkların hikâyeleri dinlenir türkülerde. Türküler bir bakıma Anadolu’nun sosyal ro-
manıdır. Her türkünün bir öyküsü, anlatacak bir sözü vardır. Anadolu türkülerini birer birer 
anlatmaya söz yetmez. Anadolu yanık bağrı, coşar yüreğiyle türkülerdedir. Türkülerini 
yaşayacak, yeni türküler yaratacaktır.”

                                                                                                                         Mehmet ÖNDER

A. 1, 2, 3, 4, ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Metnin ana fikrini yazınız.

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

2. Yazar “ Türküler Anadolu’nun yanık yüreği, atan damarıdır.” sözüyle ne anlatmak 
istemiştir?

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

3. Türkülerde hangi konular yer almaktadır?

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

4. Metinde yararlanılan söz sanatlarını yazınız.

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

5. Türküler neden sosyal roman olarak değerlendirilmiştir?

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

6. Metne uygun bir başlık yazınız.

 ...................................................................................................................................................
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“Çadırıma sevgim gittikçe artıyordu…
Çadır! Dedelerimin değerli yurdu çadır, bendeki bu sevgi ırkımın mirasıdır; sen bana 

bir ata yadigârısın; geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın! Kanatlarının her bük-
lümünde Afrika’ya, Amerika’ya dayanmış olan Türklerden başlayarak  “Sen Gotar” a 
varmış olan Osmanlı akıncılarına kadar, beş bin yıllık bir “ Şehname” okuyabilirim. Ortada 
saplı duran direğin bir anıt kadar gözüme çalımlı görünüyor. Toprağa çakılı her kazığın-
da tarihe yer etmiş bir olayın izini biliyorum; iplerinin sazında ise Doğu’dan Batı’ya kadar 
ulaşmış bir zafer bestesini dinliyorum…” 

Refik Halit KARAY

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.

1 ve 2.soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

B. Aşağıdaki cümlelerde yardımcı ögeler kullanılanları işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi çadırın özelliklerinden değildir?

A. Yazar, çadırda tarihe yer etmiş olayların izlerini görmektedir. 

B. Yazar, çadırı atalarından bir miras olarak görmektedir.

C. Yazar, çadırın köklü bir geçmişi olduğunu ifade etmektedir.

D. Yazar, çadırın yalnız bize ait olduğunu dile getirmektedir.

C. Aşağıdaki cümlelerin çatı özelliklerini karşılarına yazınız.

Anadolu’nun sözlü kültür kaynaklarından biri de halk hikâyeleridir.

Karacaoğlan, Anadolu’nun her genç kızında ayrı bir güzellik görür.

Anadolu’da, susuz toprakların yanık bağrından, büngül büngül kaynayan pınar-
lar vardır.

Maniler, Anadolu’nun bir kalemde söyleyebileceği son sözdür.

Ahiliğin her köyde, her kasabada ve şehirde, ocakları, odaları ve tekkeleri vardır.

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

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

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

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

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

Kaşıkçılık el sanatı hâlâ varlığını sürdürüyor.

Kırk gün, kırk gece düğün olmuş.

Anadolu insanı ve aydınlar, Kara Tren’le Anadolu’yu tanıyorlardı.

Karşılıklı mâni atışmalarının yapıldığı toplantılar düzenlenirdi.

Hikâye birinci şahsın ağzından anlatılmıştı.
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2. Aşağıdaki yargılardan hangisi metinden çıkarılamaz?

A. Metinde yer yer söz sanatlarından yararlanılmıştır.

B. Metinde tanımlamaya yer verilmiştir.

C. Metinde karşılaştırma ifadeleri kullanılmıştır.

D. Metinde sayısal verilerden yararlanılmıştır.

3. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “yermek veya alay etmek amacıyla birinin kötü veya 
yanlış davranışını sürekli söylemek” anlamındadır?

A. Diline düşmek 

B. Dilini bağlamak

C. Dile dolamak

D. Dile vermek

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?

A. Konağın arkasındaki bahçeyi / sarmaşıklar / kaplamıştı.

B. Bütün zorlukları tek başına yenen adam / gelecekti.

C. Geçen hafta tanıştığı / adamı / şehir meydanında/ görmüştü.

D. Neyzen / bütün gece / bestesiyle / meşgul oldu.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamlayıcısı vurgulanmıştır?

A. İnce Mehmet birdenbire taşı dereye attı.

B. İnce Mehmet birdenbire dereye taş attı.

C. Taşı birdenbire dereye İnce Mehmet attı.

D. İnce Mehmet dereye taşı birdenbire attı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi geçişsizdir?

A. Bütün dünya Mevlâna’yı, Yunus’u anlamaya çalışıyor.

B. Gelecek kuşaklara geleneksel el sanatlarını tanıtmalıyız.

C. Sultan Ahmet Meydanı’na Karagöz’ü izlemeye gelmişler.

D. Harman vakti geldiğinde komşularımıza yardım ederiz. 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin yüklemi edilgen çatılı bir fiildir?

A. Şair, şiirlerinde toplumsal sorunları dile getirdi.

B. Konser salonunda müzisyenler hakkında bilgi verildi.

C. Bazı hayırsever vatandaşlar mahalleye okul yaptırdılar. 

D. Bağ bozumunda köylüler birbirine yardım ettiler.
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KİŞİSEL GELİŞİM

EMPATİ İLE YAŞAMAK
KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

MARTI
SU GİBİ (Dinleme Metni)

4.
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Anlamını bilmediğiniz kelimelerle ilgili olarak noktalı yerleri doldurunuz.1. Etkinlik:

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.2. Etkinlik:

EMPATİ İLE YAŞAMAK

a. Aşağıda okuduğunuz metinde kullanılan deyimlerin anlamları verilmiştir. Noktalı yer-
lere bu deyimleri yazınız.

b. Noktalı yerlere yazdığınız deyimleri cümle içinde kullanınız.

Kelimelerin Sözlük Anlamları

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

.....................................................................................................................................................2
1

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

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

Anlamını Bilmediğim Kelimeler

2
1

Bu Kelimenin Anlamıyla İlgili Tahminlerim

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

..........................................................................................2
1

Bu Kelimelerle Kurduğum Cümleler

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

.....................................................................................................................................................2
1

Deyimler Anlamları

İnsanın neşesini ve dinçliğini arttırmak. 

Çaresizlik içinde kalmak.

Kişilik kazanmak.

Bir işe ilk kez girişmek.

Bir olayın sebebi olmak.

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................................................................
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Okuduğunuz metnin ana fikrini, yardımcı fikirlerini ve konusunu yazınız.3. Etkinlik:

Okuduğunuz metinle ilgili üç soru yazınız.4. Etkinlik:

Aşağıdaki cümleleri öznellik ve nesnellik bakımından inceleyiniz. Öznel olan-
ların başına “Ö”, nesnel olanların başına ise “N” yazınız.
5. Etkinlik:

Ana Fikir:  ............................................................................  

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

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

Yardımcı Fikirler:  ................................................................  

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

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

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

Konu:  ..................................................................................  

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

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

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

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

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

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

Doğumumuzla başlayan gelişim ve öğrenim sürecimiz yaşamımızın son anına 
kadar devam eder.

Dertlerimizi kimseye anlatmamanın verdiği eziklikle anlaşılamama korkusu sarar 
her zerremizi.

Empatik anlayış, insanları birbirlerine yaklaştırma, iletişimi kolaylaştırma özelliğine 
sahiptir.

Bireyleri en çok tedirgin eden şeylerden biri başkaları tarafından eleştirilmektir.

İnsanlar kendileriyle empati kurulduğunda başkaları tarafından anlaşıldıklarını 
hissederler.
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Arkadaşlar›n›z›n canland›rmalardaki başar›s›n› de¤erlendirmek için tablodaki sütun-
lara aşa¤›daki ilgili puan de¤erlerini yaz›n›z. Canland›rmada en çok hangi arkadaş›n›z›n 
performans›n› be¤endi¤inizi ve be¤enmenizin sebebini yaz›n›z.

Arkadaş›m›n 
Adı

Dinleyicilerle 
göz temas› 
kurdu.

Canland›rd›¤› 
ö¤retmen 
karakterine 
göre sesini 
kulland›.

Canland›rma 
s›ras›nda 
sözleriyle jest 
ve mimikleri 
uyumluydu.

Canland›rma 
s›ras›nda yeni 
ö¤rendi¤i ke-
lime, kavram, 
deyim ve 
atasözlerini 
kulland›.

Toplam 
Puan

Kendi dene-
yim ve izle-
nimlerinden 
yararland›.

ARKADAŞLARIMI DEĞERLENDİRİYORUM

Puan De¤erleri 1. Geliştirmesi Gerekli 2. Orta 3. ‹yi 4. Mükemmel

En çok ............................................................ arkadaş›m›n canland›rmas›n› be¤endim.
Çünkü  ................................................................................................................................... 

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

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

6. Etkinlik:
a. Aşağıdaki atasözünün zihninizde yaptığı çağrışımları yazınız.

İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................
...................................................
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b. Bu atasözünden hareketle konusu empati olan bir hikâye yazınız.

Aşağıdaki cümlelerin yüklemlerinin türünü örnekteki gibi karşılarına yazınız.7. Etkinlik:

Cümleler Yüklemin Türü

Yemişler de çok lezzetliydi. isim

Kardan daha beyaz köpüklü sularda yıkandılar.

Nilüfer bu salın üzerine oturdu.

Bu beyaz sal gökte uçmaya başladı.

Korkmadığı için bu yolculuktan zevk alıyordu.

Hepsi birden yüzerek kız kardeşinin yanına geldiler.

Onlara, başından geçen bütün felaketleri anlattı.

Ormanın doğusunda bir süt gölü var.

O artık genç ve yakışıklı bir şehzadeydi.

Gençlerinin çoğu mutlu olan bir şehirdir burası.
Ondan istediğimiz tek şey planlı çalışmadır.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .........................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümleleri yüklemlerine göre adlandırınız.8. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerin özelliklerini örnekteki gibi karşılarına yazınız.9. Etkinlik:

..................................Biz insanları, evleri, semtleri ve şehirleri kokularıyla tanıyabiliyoruz.

Ne eski insanları geri getirebiliriz ne de o güzel komşulukları. ..................................

İnsanlar şafakla birlikte tarlalara, bahçelere dağıtılmıştır. ..................................

Sokaktan gelen sesler de gürültüler de yabancı değildir. ..................................

Edip Cansever’in şiiri, aşinalar içinde yaşayan bir adamı anlatıyor. ..................................

Tren yolculuğu her istasyonda çoğalan bir efsanedir. ..................................

Sokakta biri selam verip hâlinizi hatırınızı sorsun istiyorsunuz. ..................................

Yalnızlığınızla baş başa geçiyorsunuz sokakları. ..................................

Şehirli insanlar kalabalıklar içinde yalnız yaşıyorlar. ..................................

Sokak boyunca kimseye selam vermeden yürüdüğünüzü fark edi-
yorsunuz. ..................................

Şehirlilerin çoğu birer mutsuz yabancıdır. ..................................

Orada insanların dertleşerek mutlu yaşadıklarına inanıyorum. ..................................

Her şeyin başı sağlıktır.

Tiyatro insanları eğiten bir sanattır.

Aldığım kalemleri evde unutmuş.

İçeri girmek için izin istemedin mi?

Geçen günkü karşılaşmayı izledin mi?

Kışın patikalarda gezmeyi çok seviyorum.

Senin dediklerine inanmıyorum.

Yüz yüze görüşmeye zaman ayırmalı.

Yardımsever insanlar hayatta mutlu olurlar.

Çocuğu bir türlü uyutamadık.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

olumlu isim cümlesi

A ğd ki ü l l i ükl l i ö dl d8 Etki lik
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domates
sabır

fundalık
orman

kararlılık
çalışkanlık

saygı
sabır

fundalık
karanfil

tarla
domates

bahçe
orman
kilise

karanfil

KARANFİLLER VE DOMATES SUYU

O yarın olunca boyanacak kasa değil, yine kaportacı çıkageldi. Günbatımıydı. 
Dosdoğru atölyeden geliyordu. Gün boyu tam altı kasa boyadığını söyledi bana. 
Tek renk üstüne. Tabanca boyayı sıkıyorsun, vızzt, vızzt, vızzt, bir uçtan giriyor, öteki 
uçtan çıkıveriyorsun. “Erkek işi!” dedi. Bana, fırçasının ucunu şaşırttıracak denli çok 
konuştu. Erkek’in altını iyice çizmişti. Üstüne bastıra bastıra söylemişti.

Adalet AĞAOĞLU

Erkek, kadının içinden geçenleri anlamıştı. Kadının yüzünü göstermemek için 
eğdiği başını eskisi gibi avuçlarının içine alıp tutmak, sonra yavaş yavaş kaldır-
mak ve çocuksu gözlerini yirmi yılın ardından görebilmek için kıpırdanan ellerini 
zor tuttu. Başını uçurumlaşan denize doğru çevirdi. Bir şey söylemiş olmak için “Ay 
doğacak galiba” dedi. “Doğması gerekti oysa, gecikti.”

Mustafa Necati SEPETÇİOĞLU

Kapıyı zorladı zorladı, açılmadı. İçerde, taşlıkta bir sürü çocuk. Yalın ayak, hep-
sinin yüzleri kirli, ikisi kız, ikisi oğlan. Kızların en büyüğü kapının camına burnunu 
yapıştırdı:

“O tarafa değil” dedi. “İçeri, içeri”
İçeriye doğru da ittim, yine olmadı.
“Kimse yok mu?”
“Babam var.” dedi.
“Çağırsana açsın kapıyı.”

Tarık Dursun K.

Sümüklü böcek hepimiz gibi bir böcekti. Ahım şahım bir böcek değildi öyle, dı-
şardan bakanlar için hiçbir çekiciliği yoktu, yakışıklı bir böcek olduğu söylenemez-
di ama pek çirkin de sayılmazdı, ufak tefek, kara kuru bir böcek olsa da istendi mi 
sevilebilirdi. Bütün böcekler hep böyle pırıl pırıl, renk renk olmazlardı ya, her böcek 
her bakanın gözlerini kamaştırmazdı ya. Azdı öylesine böcekler, sümüklü böcek 
çoğunluktandı, bakanların gözlerini kamaştırmayan sürü sürü böceklerden biriydi. 
O böyle şeylere hiç önem vermezdi zaten, gözlerle ilgili şeyler üzerinde durmazdı.

Tahsin YÜCEL

2. Etkinlik:

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

b. Okuduğunuz metinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Noktalı yerlere yazınız.

a. Aşağıdaki metinlerden hangilerinin anlatımı “Karanfiller ve Domates Suyu” metninin 
anlatımına benzemektedir? İşaretleyiniz.

Aşağıdaki kutucukların hangisinde okuduğunuz metnin anahtar kelimeleri yazı-
lıdır? İşaretleyiniz.
1. Etkinlik:
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Okuduğunuz metnin yazarı siz olsaydınız bu metne nasıl bir başlık koyardınız? 
Sebebiyle birlikte yazınız.
3. Etkinlik:

Aşağıdaki kelime, kavram, deyim, özlü söz ve atasözlerinden yararlanarak 
“Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır.” sözünü açıklayan deneme türünde bir 
yazı yazınız.

4. Etkinlik:

Başlığım

Bu Başlığı 
Yazmamın 

Sebebi

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

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

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

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

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

Güçlü olan, yenilmeyen yalnız azimdir.

Hazine, eziyet çekene gözükür.

çalışmak

yarım bırakmamak

Çalışan demir pas tutmaz.

kendini işe vermek

sabretmek

düzenli olmak

yılmamak

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aşağıya araştırmanız için kullandığınız kitap, dergi, ansiklopedi, İnternet vb.nin 
künyelerini kaynakça kurallarına göre örnekteki gibi yazınız.
5. Etkinlik:

• ÇAMLIBEL, Faruk Nazif, Han Duvarları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın-
ları, Ankara, 1996.
•

•
•
•

•

•

KAYNAKÇA
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Aşağıdaki cümleleri inceleyip verilen soruları cevaplayınız.6. Etkinlik:

Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Cümlelerin yapı özelliklerini verilen tabloda 
işaretleyiniz.
7. Etkinlik:

1. Seni gördüğüme çok sevindim ama Ali’yi de gözlerim arıyor.

2. Şimdi hepsi arabanın camlarından bakıyor.

3. Fenerin ışığı bir an kadının yüzünde durup geçti.

4. Onu görürsen benimle konuştuğunu söyleme.

5. Kadın “Yirmi yıl önce de böyle idi bu ses.” diye düşündü.

6. O, kendisini dinlemeyen adama sert bir bakış fırlattı.

Hangi cümle/cümlelerde tek bir yargı vardır?

................................................................................................................................................
a.

Hangi cümle/cümlelerde içinde bir cümle vardır? 

................................................................................................................................................
c.

Hangi cümle/cümlelerde bir şart söz konusudur?

................................................................................................................................................
b.

Hangi cümle/cümlelerde fiilimsi vardır?

................................................................................................................................................
ç.

Hangi cümle/cümlelerde bağlaç vardır?

................................................................................................................................................
d.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

8.

10.

Babam eve çok geç geldi.

Annem odaya girdi, sonra hemen çarşafı topladı.

Bu iş için çok çabaladı ama istediği olmadı.

Çalıştım, didindim bu sınavı hakkımla kazandım.

O kadar çok özledim ki seni anlatamam.

Karşı masadan “Amerika nasıldı efendim?” diye bir soru geldi.

Çevreyi izleyerek, tebessümler atarak ilerliyorduk.

Kameriyeden bir fısıltı duydum.

Ben de sizin gruba katılabilir miyim?

Ardından koştum ancak yetişemedim.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

27.

29.

26.

28.

30.

11.

12.

16.

13.

17.

14.

18.

15.

19.

Bu kadarcık mı?

Nilüferli göller hiçbir şey demek değil mi?

Sapları tomurlu al al karanfiller?

“Bu resimleri hâlâ seven sürücüler var.” dedi, sesi ölgün.

Çayır çimenleri, çimenlerdeki ak kuzuları boyamaya koyuldu.

Öteki yine gülmüş, yine güle güle çekilip gitmişti.

O da, gümüş suların aktığı ovaları daha iri karanfilerle çerçeveleyip bezedi.

Sapların boynu biraz büküktü.

O gece, eli ayağına dolanarak dört bir köşeye altın sarısı birer yarım ay kondurdu.

“Gönlünce yap, başka şeye kulak asma!” diyen babasıydı.

O da başını kaldırdı, kuşkuyla baktı babasına.

“Dünya gönlümüze mi kalmış baba?” diye sordu.

Renkleri ovdu, fazla ovdu.

Kaportacı birkaç gün uğramamıştı yanına.

Onun da içindeki kuşku biraz yatışır gibi oldu.

Gönlünde tomur tomur yine, pembe karanfiller açtı.

En pembelerini tahtaya geçirirken fes rengine boyadı.

Boyarken kendini yorgun ama mutlu hissetti.

Bu kasayı bugün bitirmeliydi.

Kasa resimlemede ününü duymuş biri, eski boyaları dökülmüş kasasını süsletmeye 
getirecekti ama getirmedi.

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

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

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

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

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

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

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

Tek Yüklemli 
Cümleler

Fiilimsi Bulunan 
Cümleler

Birden Çok Yüklemli 
Cümleler

Bağlacı Olan 
Cümleler
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“Martı” metniyle daha önce okuduğunuz “Karanfiller ve Domates Suyu” met-
nini aşağıdaki tabloda verilenlere göre karşılaştırınız.
1. Etkinlik:

MARTI

Martı

BenzerliklerKo
nu

Farklılıklar

Karanfiller ve Domates Suyu

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

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

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

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

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

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

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

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

Martı

Benzerlikler

Şa
hı

s 
ve

 V
a

rlı
k 

Ka
d

ro
su

Farklılıklar

Karanfiller ve Domates Suyu

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

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

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

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

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

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

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

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

Martı

Benzerlikler

A
na

 F
ik

ir

Farklılıklar

Karanfiller ve Domates Suyu

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

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

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

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

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

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

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

.....................................................................  ...................................................................
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Aşağıdaki kelimelerin anlamlarını metinden hareketle tahmin ediniz. Tahmini-
nize uygun olan seçeneği işaretleyiniz.
2. Etkinlik:

itaat
Açıklama, görüşünü söyleme.

Söz dinleme, boyun eğme.

iskele
Deniz taşıtlarının yanaştığı, beton ya da tahtadan yapılmış yer.

Bir tür deniz taşıtı.

sendelemek
Karşıdaki insana değer vermek.

Dengesi bozularak düşecek gibi olmak.

bocalamak
Ne yapacağını bilememek.

Rüzgârdan etkilenmek.

eğim
Eğilerek beklemek.

Bir yüzeyin yatay düzleme doğru eğilmesi, eğiklik, meyil.

mil

Selin sürükleyip götürdüğü çok küçük taneli çamurlaşmış kum 
ve toprak karışımı.

Bir ölçü birimi.

pike
Bir çeşit yatak örtüsü.

Uçağın yüksekten, hedef üzerine büyük bir açı ile inmesi.

süzülmek
Akmak.

Kuş kanatları gerili olarak görünür bir hareket yapmadan hava-
da ilerlemek.

albatros
Atlas Okyanusu’nda yaşayan iri bir kuş.

Atlas Okyanusu’nda bir ada.

açık
Koyu renkli olmayan.

Denizin kıyıdan uzakta olan yeri.
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Metinden al›nm›ş aşağıdaki bölümleri altı çizili ifadelere dikkat ederek okuyu-
nuz. Altı çizili ifadelere uygun olan açıklamaların numaralarını bölümlerin altındaki kutu-
cuklara yazınız.

3. Etkinlik:

“Neden Jon, neden?” diye sordu annesi. 
“Sürüdeki diğerleri gibi olmak, onlara ben-
zemek senin için neden bu kadar zor Jon? 
Alçaktan uçmayı neden pelikanlara ve 
albatroslara bırakıyorsun? Neden yemiyor-
sun? Jon, bir tüy kemik kaldın!”

“Bak Jonathan.” dedi babası, kırıcı ol-
mayan bir sesle. “Kış pek uzak değil. Balıkçı 
tekneleri azalacak ve yüzey balıkları derin-
lere inecekler. Eğer çalışman gerekiyorsa, 
bir şeyler öğrenmen gerekiyorsa yiyeceğini 
nasıl bulacağını öğren. Bütün bu uçma işi 
iyi, güzel de biliyorsun, süzülmeyi yiyemez-
sin. Unutma ki uçmanın nedeni karın doyur-
maktır.”

Kıyıdan bir mil açıkta, sakin sulardaki bir 
balıkçı teknesinin görünümü, martı sürüsü 
için sanki bir “kahvaltı” çağrısıydı ve binler-
ce martı, sürü hâlinde, yiyecek kırıntıları için 
kurnazca kapışıp kavga etmeye geldi. Yo-
ğun ve hareketli bir gün daha başlıyordu. 

İkna etmek için karşılaş-
tırmalar yapılmış.1

Martılardan insan özel-
liklerine sahipmiş gibi bah-
sedilmiş.

2

Benzetmede deyim kul-
lanılmış.3

Betimleme yapılarak bir 
şeye benzetilmiş.4

Uçmanın bir amaca yö-
nelik olduğu ileri sürülmüş.5
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Aşağıdaki metindeki boşlukları kendini tanıma ve kendine zaman ayırma açı-
sından değerlendirip tamamlayınız.
4. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerin bazılarında yazım hataları yapılmıştır. Bu cümlelerin ba-
şına “X” işareti koyunuz.
5. Etkinlik:

Baltamızı Bilemek
İki arkadaş, bir ormanda ağaç kesiyorlardı. Birincisi sabahları erkenden kalkı-

yor, ağaçları kesmeye başlıyor, bir ağacı devirir devirmez, hemen ötekini kesmeye 
başlıyordu. Dinlenmek bir yana, öğle yemeği için bile kendine zaman ayırmıyordu. 
Akşamları ise arkadaşı eve döndükten sonra da çalışmasını sürdürüyor. Ondan 
birkaç saat sonra evine dönüyordu.

İkinci adam, ağaç keserken zaman zaman dinleniyordu. Akşam hava kararmaya 
başladığında ise daha fazla çalışmaya gerek duymuyor, gecenin karanlığı bastır-
madan evine dönüyordu. 

İkisi de çalışmalarını bir hafta bu şekilde sürdürdükten sonra, ne kadar ağaç 
kestiklerini saymaya başladılar. 

Sonuç,  ...............................................................................................................
...............................................................................................................................

Birinci adam öfkelenerek:
Nasıl olabilir bu, böyle?  dedi. Ben senden daha çok çalıştım. Senden daha er-

ken başladım işe, senden daha geç döndüm eve... Üstelik gün boyu durup durup sen 
keyfine bakarken ben soluk almaksızın sürdürdüm çalışmamı... Nasıl oluyor da sen 
benden daha çok ağaç kesebiliyorsun?  

İkinci adam, öfkeli arkadaşını gülümsemeli cevapladı: 
Ortada anlaşılmayacak bir şey yok ki...  dedi. Sen durmaksızın çalışırken,  .... 

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

...............................................................................................................................
Kişisel yaşantımızda baltamızı bilemek , kendimizi  ........................................... 

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

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

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

...............................................................................................................................
Eksik ya da zayıf bulduğumuz yanlarımızı tamamlayıp geliştirebileceğiz. Kendi-

mize zaman ayırmak, kişiliğimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz  bir prensibidir.
Turgay YALANIZ  

Her geçen gün birbirimize alışıyorduk.

O kadar acıktım ki beş ekmek yerim.

Herşey parayla satın alınmaz, diye güldü ihtiyar.

Dedesi de babası da çok sinirliydi.

Üçyüz kırkyedincisi yapılan şenliklerimize hoşgeldiniz.

Adam yanlızca o işi yapmıyor ki.

Uzun mu uzun bir yolculuk da böylece sona erdi.

Gün batımıyla, camlar kırmızıya kesmişti.
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Aşağıdaki şiirleri okuyunuz. Metinlerdeki yüklemlerin altını çiziniz.6. Etkinlik:

Aşağıdaki şiirde yer alan devrik cümleleri kurallı cümle hâline getiriniz.7. Etkinlik:

ŞEHRİN ÜSTÜNDEN GEÇEN BULUTLAR

Bakıp imreniyorum akınına
Şehrin üstünden geçen bulutların.
Belki gidiyorlardır yakınına
Rüyamızı kuşatan hudutların.

Evler, ağaçlar, sular ben ve bu an
Sanki bulutlarla bir akıyoruz;
Onların hevesine uyaraktan
Cenup ufuklarına bakıyoruz.

Bir de hafif olsaydık bir rüzgârdan,
Yer alsaydık şu bulut kervanında,
Güzel’e ve Yeni’ye doğru koşan
Bu sonrasız gidişin yanında;
...
  Ahmet Muhip DIRANAS

SEBİL VE GÜVERCİNLER
Çözülen bir demetten indiler birer birer,
Bırak, yorgun başları bu taşlarda uyusun.
Tutuşmuş ruhlarına bir damla gözyaşı sun.
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

Nihayetsiz çöllerin üstünden hep beraber
Geçerken bulmadılar ne bir ot ne bir yosun.
Ürkmeden su içsinler yavaşça, susun, susun!
Bir sebile döküldü bembeyaz güvercinler...

En son şarkılarını dağıtarak rüzgâra, 
Beyaz boyunlarını uzattılar taşlara...
Bir damla suya hasret gideceklermiş meğer.

Şimdi bomboş sebilden selviler bir şey sorar,
Hatırlatır uzayan dem çekişleri, rüzgâr.
Mermer basamaklarda uçuşur beyaz tüyler.

Ziya Osman SABA

OLVİDO

Ya sen! Ey sen! Esen dallar arasında
Bir parıltı gibi görülüp kaybolan 
Ne istersin benden akşam saatinde? 
Bir gülüşü olsun görülmemiş kadın,
Nasıl ölümsüzsün aynasında aşkın;
Hatıraların bu uyanma vaktinde 
Sensin hep, sen, esen dallar arasında.

Ey unutuş! Kapat artık pencereni,
Çoktan derinliğine çekmiş deniz beni;
Çıkmaz artık sular altından o dünya.
Bir duman yükselir gibidir kederden
Macerası çoktan bitmiş o şeylerden.
Amansız gecenle yayıl dört yanıma
Ey unutuş! Kurtar bu gamlardan beni.
...
   Ahmet Muhip DIRANAS

a. Yukarıdaki metinlerde yüklemler nerelerde yer almaktadır?

b. Yüklemlerin yeri şiirin okunuşunu nasıl etkilemektedir?

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

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

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

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

..............................................
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................ 
........................................................................
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Aşağıdaki şiirde boş bırakılan yerleri şiiri dinlerken tamamlayınız.1. Etkinlik:
SU GİBİ

Dostlar .............. gibidir
Kiminin suyu az, kiminin çok
Kiminde elleriniz ıslanır yalnızca
Kiminde ............ yıkanır boydan boya

İnsanlar vardır; üstü nilüferlerle kaplı,
Bulanık ......... gibi...
Ne kadar uğraşsanız görünmez dibi.
Uzaktan görünüşü çekici, aldatıcı
İçine daldığınızda ne kadar yanıltıcı...
Ne zaman ne geleceğini bilemezsiniz;
Sokulmaktan korkarsınız, ....................... !

İnsanlar vardır; .......... bir okyanus...
İlk anda ürkütür, korkutur sizi.
........................ saklıdır gizi,
Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız;
Yanında ............... içi boş sanırsınız.

İnsanlar vardır, coşkun bir akarsu...
Yaklaşmaya gelmez, alır ..............
Tutunacak yer göstermez beyaz köpükler!
Ne zaman nerede bırakacağı belli olmaz;
........................ bir ömür dolmaz.

İnsanlar vardır; sakin akan bir dere...
İnsanı ................. , huzur verir gönüllere.
Yanında olmak başlı başına bir ............. .
Sesinde, görüntüsünde tatlı bir ............. .

İnsanlar vardır; çeşit çeşit, ..... .....
Her biri başka bir karaktere sahip.
Görmeli, incelemeli, doğruyu bulmalı.
.................. önemlisi insan, insan olmalı...

İnsanlar vardır; berrak, ............... bir deniz.
Boşa gitmez ne kadar güvenseniz.
Dibini görürsünüz ..... ..... ....................
Korkmadan dalarsınız, sizi sarar bir anda.
......................  çekinme ondan.
Her sözü içtendir, her davranışı candan...

Can YÜCEL

SU GİBİ
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Dinlediğiniz metnin anahtar kelimerinin bulunduğu kutucuğu işaretleyiniz.2. Etkinlik:

Dinlediğiniz şiirin ana duygusunu noktalı yerlere yazınız.3. Etkinlik:

Dinlediğiniz şiirin sizde uyandırdığı duyguları noktalı yerlere yazınız.4. Etkinlik:

Aşağıdaki soruları dinlediğiniz şiire göre cevaplayınız.5. Etkinlik:

zaman
okyanus

dost
deniz

ırmak
bulanık
insan

su

insan
tip

dost
su

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

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

a. Dinlediğiniz şiirin bazı dizelerinin sonlarında aşağıdaki gibi ses benzerlikleri vardır. Bu 
benzerlikler şiirin başka hangi bölümlerinde vardır? Noktalı yerlere yazınız.

İnsanlar vardır; derin bir okyanus…
İlk anda ürkütür, korkutur sizi.
Derinliklerinde saklıdır gizi,
Daldıkça anlarsınız, daldıkça tanırsınız;
Yanında kendinizi içi boş sanırsınız.

 .............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................
 ...................................................................................................................................................
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b. Dinlediğiniz şiirde her bölümde tekrar edilen kelime ya da kelimeler hangileridir? 
Yazınız.

c. Şiirde kelime tekrarlarının ve dize sonlarındaki birbirine benzer sesli kelimelerin şair 
tarafından tercih edilmesinin sebebi nedir?

ç. Dinlediğiniz şiiri düz yazıdan ayıran farklar nelerdir? Yazınız.

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

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

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

Aşağıda verilen fabldaki kişilik özelliğinden yola çıkarak noktalı yerlere bir 
hikâye yazınız.
6. Etkinlik:

ÖKÜZÜ KISKANAN KURBAĞA
Bir gün bir öküz görür kurbağa;
Hayran olur boyuna posuna.
Döner bir de kendine bakar: Yumurta kadar.
İmrenir, o da onun gibi olmaya kalkar.
Ikınır, şişer, bağırır, öter;
Bir yandan da hep: “Baksanıza, der.
Yetmez mi? Ha? Olmadım mı hâlâ onun kadar?”
“Ne gezer!” derler. “Peki, şimdi?” “Hayır.” “Ya şimdi?”
“Yaklaşmadın bile!” derler. O vakit bizimki
Bir ıkınır, çatır çatır çatlar.
…

Orhan Veli KANIK (La Fontaine’in Masalları)
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.......................................................................
 ........................................................................................................................................  

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

Yazımı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşturdum.

Yeni öğrendiğim kelime, deyim ve atasözlerini kullandım.

Yazıma kısa ve etkileyici bir başlık koydum.

Yazımda hayal unsurlarına yer verdim.

Yazımda şahıs ve varlık kadrosuna yer verdim.

Yazımda konuşma dışına çıkmadım.

Yazımın tür özelliğine uygun bir iş yaptım.

Etkileyici ifadelerle yazımı sonuca bağladım.

Yazımda yabancı sözcükler kullanmadım.

Yazım ve noktalama kurallarına uygun yazdım.

YAZDIĞIM METNİ DEĞERLENDİRİYORUM

EVETÖlçütler KISMEN HAYIR
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Aşağıdaki cümleleri yapılarına göre değerlendiriniz. Cümleler tek yüklemli ise 
karşılarına “TYC” çok yüklemli ise “ÇYC” yazınız. Cümlelerde fiilimsi varsa karşılarına “FBC” 
yazınız.

7. Etkinlik:

Aşağıdaki kutucukta verilen bağlaçları kullanarak cümleleri tamamlayınız.8. Etkinlik:

• yalnız

• ve
• veya • de

• ama • ki• ancak
• çünkü

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zaman çok çabuk geçiyor.

Seni düğünde görmüşler, beğenmişler.

Sakla samanı, gelir zamanı.

Ya bu deveyi güdersin ya bu diyardan gidersin arkadaş.

Çok çalıştım ama emeğimin karşılığını alamadım.  

Her şey birkaç dakika içinde olup bitti.

Bahar gelir, göl suları büsbütün çoğalır.

Balıklar, kurbağalar ve kuşlar buradan beslenir.

Bu küçük yavrunun yaralarını görünce yüreği burkuldu.

Okan sinirlerine hakim olamayarak “Yeter artık bu yaptık-
larınız!” dedi. 

Ardından çok bağırdım ............... sesimi duyuramadım.

Bu hafta sonu ................. en geç pazartesi günü hastaneye gelirim.

Dil bilgisi dersleri verdi .......... pek çok öğrenci yetiştirdi.

Eğil .......... kulak ver.

Herkes tiyatrodaydı ............... o gelmemişti.

Çok tedirgindi .............. kimseye bunu hissettirmedi.

Onu affetmiştim ............. o benim en iyi dostumdu.

Öyle heyecanlıydım .............. bacaklarım titriyordu.
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

Eski zamanlarda bir kral, saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş, 
kendisi de pencereye oturup olacak bitecekler için hazırlık yapmış… Yola bakarak bek-
lemeye başlamış penceresinde…

Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer gel-
mişler, sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolanıp saraya girmişler. Pek 
çoğu kralı yüksek sesle eleştirmiş: ‘’Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz 
tutamıyor…’’ diye.

Sonunda bir köylü çıkagelmiş. Saraya meyve ve sebze getiriyormuş. Sırtındaki küfeyi 
yere indirmiş, iki eliyle kayaya sarılıp ıkına sıkına itmeye başlamış. Sonunda kan ter içinde 
kalmış ama kayayı da yolun kenarına çekmeyi başarmış.

Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereymiş ki kayanın eski yerinde bir kesenin durdu-
ğunu görmüş. Almış keseyi eline, açmış içine bakmış… Kese altın doluymuş. Bir de kralın 
notu varmış içinde…

“Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir!” diyormuş kral. Köylü, bugün dâhil çoğu-
muzun farkında olmadığı bir ders almış.

Nevzat DOĞAN

A. Yukarıdaki metni okuyunuz. Metinle ilgili soruları cevaplayınız.

1. Metnin ana fikri nedir? Yazınız.

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

2. Metnin başlığı sizce ne olmalıdır? Yazınız.

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

3. Metnin anahtar kelimeleri nelerdir?Yazınız.

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

4. Sizce bu öykünün yazılma amacı nedir?

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

5. Metindeki köylünün yaptığı davranışı özetleyen bir atasözü var mıdır? Yazınız.

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

KİŞİSEL GELİŞİMKİŞİSEL GELİŞİM

106



B. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları kutucukta verilen deyimlerle doldurunuz.

C. Aşağıdaki cümleleri yazım kurallarına dikkat ederek okuyunuz. Yazım yanlışı olan 
cümlenin başına “X” işareti koyunuz.

a. kendini dev aynasında görmek

b. canını dişine takmak

c. yoluna baş koymak

ç. kulak tıkamak

d. burnu Kaf Dağı’nda olmak

e. gücü yetmek

Çevresinden gelen bütün olumsuz eleştirilere ......................................... 
Ali sonunda istediğini gerçekleştirdi.

Küçük tepeleri ben yarattım deyip ................................................ olan 
insanlar eninde sonunda mahcup olurlar.

Bazı insanlar ............................................................. için başkalarına 
küçümseyerek bakarlar.

..................................................... uğraşırsan emin ol her işin üstesinden 
hakkıyla gelirsin.

................................................................. hiçbir şey beni engelleyemez.

Bu işin sonunu getirmek için ....................................................... kadar 
çabaladı.

36’ıncı Altın Portakal ödülleri sahiplerine verildi.

Akşamki yemeğin bir azını dolaba koymuştum.

Arkadaşının cephede kaldığını duyunca dünyası yıkıldı.

Amcam derdi ki: diline sahip ol ki mutlu olasın.

Ankara kalesinin tepesinde duran direği gördün mü?

İşinin hallolması için kimseye rüşvet vermedi.

Beni geri götürmek için araba kiraladığına inanabiliyormusun?

Seninle şurda ayak üstü bir şeyler yiyelim.

Çocuklar bahçeye çıkmış yarın ki törene hazırlanıyorlar.

Bu marketten alış veriş yapmayı çok severim de ondan.
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1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi isim cümlesidir?
A. Oturduğu ev, sokağın başındaydı.
B. Bize geleceğini önceden biliyordu.
C. Artık size hiç borcumuz kalmadı.
D. Uzunca bir süre mahkemede yargılandı.

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerinin dizilişine göre diğerlerinden farklıdır?
A. Taşıma suyla değirmen dönmez.
B. Sakla samanı, gelir zamanı.
C. Aç it duvar deler.
D. Damlaya damlaya göl olur.

3. 1. Duvara hiç fırça vurmadı.
 2. Yoldan geçenleri seyrediyor.
 3. Bu işi kendin hâllet.
 4. Burada her şey sıradanmış.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangisi yapısı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A. 1 B. 2 C. 3 D.  4

4. Aşağıdaki cümlelelerin hangisinde birden çok yüklem yoktur?
A. Beni gördü, hemen arkasını döndü.
B. O gün yapacağını yaptı, bir daha da görünmedi.
C. Ali’yi gördüğünü hatta onunla selamlaştığını söyledi.
D. Bütün sandallar batmış, ağlar bozulmuştu.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. Sonbahara girerken kış hazırlıklarını tamamlamıştık. 
B. Annem gelirse pastayı o yapsın.
C. Evden erken çıkarsam sana uğrarım.
D. Bu hızla gidersen akşama varırsın.

6. “Yola çıkarken içimde hafif bir tedirginlik vardı.” cümlesinin özellikleri hangi seçenek-
te doğru verilmiştir.

A. kurallı, fiil, olumlu, tek yüklemli
B. devrik, isim, olumlu, fiilimsi bulunan
C. kurallı, isim, olumsuz, birden çok yüklemli
D. kurallı, isim, olumlu, fiilimsi bulunan

7. “İş inada binince hiçbir şey yolunda gitmez.” cümlesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi 
söylenemez?

 A. kurallı cümle B. fiil cümlesi C. olumsuz cümle D. tek yüklemli cümle

8. Aşağıdakilerden hangisi devrik, tek yüklemli isim cümlesidir?
A. O da tembel biriydi senin gibi
B. Gözünü kan bürümüş âdeta
C. İnsanı yücelten şey akıl nimetidir.
D. Yoldan gelince hemen uyudu.

Ç. Aşağıdaki soruların cevaplarını işaretleyiniz.
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TOPLUM HAYATI

ERGENEKON DESTANI
MİSAFİRLİKLERİMİZ

İMECE
TÜRK ÇAYI (Dinleme Metni)

5.
Tema
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Aşağıda anlamları verilen kelimeleri uygun yerlere yazarak bulmacayı çözünüz.1. Etkinlik:

ERGENEKON DESTANI

1. Geçmeye engel olacak biçimde uzunlamasına kazılmış derin çukur.

4. Biçimleri yapılacak işe göre değişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç.

6. Bir şeyi tutup sıkıştırmaya yarayan kerpeten, pense vb. araç.

7. Gösterişsiz, süssüz, sade (söz, yazı).

3. Ateşi canlandırmak için kullanılan ve açılıp kapandıkça içindeki havayı üfleyen araç.

5. Dik, çıkması ve geçilmesi güç (yer), yalman.

2. Türk, Moğol ve Tatar hanları için “Hükümdarlar Hükümdarı” anlamında kullanılan bir 
unvan.

3

1

4

6

7

2

5
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2. Etkinlik:
a. Aşağıdaki cümlelere destanda geçen olayların oluş sırasına göre numara veriniz.

b. Okuduklarınızı kendi cümlelerinizle mantık akışı içinde özetleyiniz.

Göktürklerin bütün ülkeye hâkim olması diğer kavimleri rahatsız ediyordu.

Kayan ile Tukuz esaretten kurtulup Göktürk yurduna geldiler.

Göktürkler yeni yurtlarına varınca Tanrı’ya şükrettiler. Buraya Ergenekon dediler.

Savaş on gün sürdü, savaşın sonunda Göktürkler üstün geldi.

Göktürkler hileye aldandıkları için düşmanları galip geldi.

Ergenekon’dan çıkan Göktürkler bütün düşmanlarını yendiler.

İlhan’ın Kayan adlı çocuğu dışındaki bütün çocukları bu savaşta öldü.

Göktürkleri kıskanan diğer kavimler onların hâkimiyetine son vermek için birleştiler 
ve Göktürklere savaş açtılar.

Tukuz ile Kayan sürülerini de alıp dağa doğru göçtüler.

Yenilgiyi kabul etmeyen diğer kavimler hile yapmaya karar verdiler.

Dört yüzyılda çoğalan Göktürkler ülkeye sığmaz oldu.

Demir dağ delindi, Göktürkler Ergenekon’dan çıktılar.

“Türk illerinde Göktürk oku ötmeyen, Göktürk kolu yetmeyen bir yer yoktu.” 
cümlesinde ne anlatılmak istenildiğini açıklayınız.
3. Etkinlik:

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

 .............................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................
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Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki bölümü okuyarak soruları cevaplayı-
nız.
4. Etkinlik:

Kayan’ın ve Tukuz’un burada zamanı geçti, birçok çocukları oldu. Yıllar yılı 
bu iki yiğidin çocukları Ergenekon’da kaldılar. Çoğaldılar. Aradan dört yüz yıl 
geçti. 

Dört yüz yıl sonra Ergenekon’da hem kendileri hem de sürüleri o kadar arttı 
ki ülkeye sığmaz oldular. Bu yüzden toplanıp konuştular, çare bulmak istediler. 
Dediler ki: “Atalarımızdan duyardık, Ergenekon’un dışında geniş yerler, güzel 
yurtlar olurmuş. Dağların arasından çıkılacak bir yol arayıp bulalım, çıkıp bura-
dan göçelim. Ergenekon dışında kim bizimle dost olursa dost olalım, düşman 
olursa vuruşalım.” Böyle konuşup karar verilince Ergenekon’dan çıkmak için bir 
yol aramaya başladılar, bulamadılar. O zaman bir demirci dedi ki: “Bu dağda 
bir demir madeni var. Yalın kata benzer. Madenin demirini eritsek bir yol olur-
du.” Hep birlikte gidip demir madenini gördüler. Demircinin sözlerini beğen-
diler. Dağın geniş yerine bir kat odun, bir kat kömür dizdiler. Sonra da dağın 
üstünü, arka yanını bir sıra odun ve bir sıra kömür doldurduktan sonra yetmiş 
deriden yetmiş körük yapıp yetmiş yerde kurdular. Odunlarla kömürleri ateşle-
yip körükleri körüklediler.

a. Bu bölümde ortaya konulan sorunu ve önerilen çözüm yolunu yazınız.

b. Siz olsaydınız bu sorunu nasıl çözerdiniz? Yazınız.

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

 .......................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................  
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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Okuduğunuz destana göre aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara “D”, yanlış 
olanlara “Y” yazınız.
5. Etkinlik:

Göktürkler ilk savaşta düşman kavimlere galip geldiler.

Göktürkleri savaşarak yenemeyeceklerini anlayan beyler hileye başvurdular.

Ergenekon destanı ile Göktürk destanı aynı konuyu işlemektedir.

Göktürkleri ortadan kaldırmak için bütün kavimler birleştiler.

Düşman askerleri kaçmaya başlayınca Göktürk askerleri onları kovalamaktan 
vazgeçtiler.

Düşman askerleri kadınları, yaşlıları ve çocukları bile kılıçtan geçirdiler.

Göktürk kağanı İlhan’ın en küçük oğlu ile yeğeni eşleriyle birlikte kaçmayı başar-
dılar.

Esir düşen Türklerden hiçbiri kurtulamadılar.

Düşman elinden kurtulan Türkler; Ergenekon denilen vadiye yerleştiler.

Ergenekon dağlar arasında ulaşılması kolay bir yerdi.

Göktürkler dört yüz yıl sonra Ergenekon vadisine sığmaz oldular.

Göktürkler, Ergenekon’dan çıkınca eski düşmanlarıyla savaşmak zorunda kal-
madılar.
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Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz. Haberden hareketle duygu ve düşün-
celerinizi anlatan deneme yazınız.
6. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerden kalıplaşmış ifade taşıyanları işaretleyiniz.7. Etkinlik:

Dağların içinde insan yolu düşmez sapa bir yer bulup orada yerleşelim diye karar verdiler.

Göktürlerin vardıkları ülkede akar sular, büngüldekler, türlü bitkiler, meyve ağaçları vardı.

Çadırlarını ve mallarını öyle bir yıkıp yağmaladılar ki taş üstünde taş kalmadı.

Bunu kimi iyi karşıladı, baş eğip boyun eğdi. Börteçine’yi kendi hakanları bildi.

Düşman Göktürkleri vura öldüre çadırlarına kadar geldi.

Göktürkler çadırlarını ve sürülerini bir yere topladılar.

İmece Usulüyle Köprü Yaptırıyorlar

Manavgat’ın Hocalar köyünde yaşayan vatandaşlar, imece usulü ile 20 bin TL’lik köprüyü kendileri yap-
tırıyorlar. Hocalar köyü Muhtarı Hüseyin Yanar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hocalar köyü çevresindeki 
derelerin kış aylarında taşkınlara neden olduğunu kaydetti. Köy halkının imece usulüyle Başlar Deresi üzerine 
köprü yaptırmaya karar verdiğini anlatan Yanar, köprü ve dere yatağındaki temizleme çalışmasının yaklaşık 
20 bin TL’ye mal olacağına dikkati çekti. Köprünün on beş gün içinde kullanıma açılacağını belirten Yanar, 
köylünün birçok ihtiyacı kendi kaynaklarıyla karşıladığını vurguladı. Hüseyin Yanar, “Köy halkı olarak temel 
ihtiyaçlarımızın giderilmesi konusunda el birliği ve yardımlaşmanın en güzel örneğini gösteriyoruz. Ancak 
bazı sorunlar bizim imeceyle yapabileceğimiz ve çözebileceğimiz türden değil.Bu sorunların çözümü için de 
devletten yardım bekliyoruz” dedi.

Basından

 .................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Dağların içinde insan yolu düşmez sapa bir yer bulup orada yerleşelim diye karar 
verdiler.

Kalıp ifadenin günümüzdeki karşılığı:

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

Kalıp ifadeyi kullandığım cümlem:

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

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

Aşağıdaki kalıp ifadeleri birer cümlede kullanınız.8. Etkinlik:

Aşağıdaki cümledeki altı çizili kalıp ifadenin günümüzdeki kullanım şeklini bu-
larak bu ifadeyi bir cümlede kullanınız.
9. Etkinlik:

Kuş uçmaz kervan geçmez yer.

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

Bal tutan parmağını yalar.

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

Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.

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

Şu sokak senin bu sokak benim.

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

Yorgan gitti, kavga bitti.

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

Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak.

..................................................................................................................................................
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Aşağıdaki kelimelerin eş anlamlarını uygun yerlere yazarak bulmacayı çözünüz.1. Etkinlik:

MİSAFİRLİKLERİMİZ

10

11

12

5

1

4

8

6 7

9

2

3

1. ahbap

2. şark

3. kaide

4. misafir

5. vazife

6. iptidai

7. mühim

8. müşkül

 9.  heves

10.  münasebet

11.  dönem

12.  adet
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Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden öznel yargı bildirenle-
rin başına “Ö”, nesnel yargı bildirenlerin başına “N” yazınız.
2. Etkinlik:

Aşağıdaki cümlelerde anlatılmak istenilen düşünceleri uygun yerlere yazınız.3. Etkinlik:

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

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

Misafirliğin dinlerde bile yeri vardır.

Türklerin misafirliği bütün dünyada meşhurdur.

Misafirlik gündelik hayatımıza renk katar.

Araplar, İspanya’ya yerleştikleri zaman misafirseverliklerini ora halkına da yaymışlar.

Misafirlikler eski devirlerde bugün olduğundan çok zahmetli idi.

“Pek az tanımaya fırsat bulduğunuz göz aşinaları kapınızı çalabilir, sizin misafiriniz olabilirler.”

 “Bizde de zengin tanıdıkların evlerini hana çeviren deryadil misafirler az değildi.”
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Okuduğunuz metinden alınan aşağıdaki bölümlerde, düşünceyi geliştirme 
yollarından hangileri kullanılmıştır? Karşılarına yazınız.
4. Etkinlik:

tanık gösterme benzetme örneklemekarşılaştırma

Böyle yakın ahbapların, birbirlerini candan seven insan-
ların dostlukları gibi misafirlikleri de tatlı olur. Çünkü birbirine 
ağırlık vermezler.

Araplar, İspanya’ya yerleştikleri zaman misafirseverlikle-
rini ora halkına da yaymışlar. Gırnatalı bir ihtiyarın hikâyesini 
bilmem bilir misiniz? Bir gün o ihtiyarın kapısı çalınmış. Adam 
açmış. Yüzü gözü kan içinde bir yabancı Tanrı misafiri oldu-
ğunu söyleyerek kendisini içeri almasını ihtiyardan rica et-
miş, o da adamı içeri almış. Az sonra kapı tekrar çalınmış. Bu 
sefer jandarmalar ihtiyarın oğlunun cesedini getirmişler. O 
civardan geçen bir adamın onu vurup kaçtığını söylemişler.

Tabi eski zamanın misafirlik hikâyeleriyle bugünün mi-
safirlik hikâyelerini birbiriyle ölçmek doğru değildir. Zaman 
ilerliyor. Bütün cemiyetlerle beraber bizimki de değişiyor. 
Mesela yirmi yıl, otuz yıl önce misafirlik başka türlü idi. Taşıt 
vasıtaları o zamanlar pek iptidai olduğu için İstanbul’un bir 
ucundan öbür ucuna bir günde misafirliğe gidip gelmek he-
men hemen imkânsızdı. Büyükdere’de oturan, Bakırköy’de-
ki akrabasına veya ahbabına misafirliğe gitti mi geceyi ora-
da geçirmeye mecburdu.

Hele zenginlerin evleri bir misafirhane gibi idi. Filozof Vol-
taire (Volter)’in çok güzel bir nüktesi vardır: Freney(Fireney) 
şatosunda otururken kendisine bir tanıdığı gelmiş, birkaç ay 
misafir kaldıktan sonra gitmiş. Arkasından Voltaire demiş ki:

“Bu adamla Don Kişot arasında şöyle bir fark vardır: Don 
Kişot her gördüğü hanı şato zannederdi; bu adam da her 
gördüğü şatoyu han sanıyor.”

Meşhur İmparator Ogüst(Ogüst) vatandaşlarından kim 
çağırırsa onun evine misafir gidermiş. Bir gün kendisini bir va-
tandaş davet etmiş. Fakat o kadar laubali davranmış, öyle 
üstünkörü yemekler önüne sürmüş ki Ogüst’ün canı sıkılmış. 
Giderken:

— Teşekkür ederim ama bu kadar dost olduğumuzu san-
mıyordum, demiş.

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

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

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

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

...........................
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden hareketle misafirlik konulu bir dene-
me yazınız.
5. Etkinlik:

Bir gün tilki kardeş, gözden çıkarıp masrafı,
Leylek kardeşi bir ziyafete alıkoyar.
Leylek kardeş önce şöyle bir süzer etrafı,
 “Bakalım, der, ne yemekler var?”
Bakar ki sade suya pek külüstür bir çorba.
Üstelik bu çorba sunulur düz bir tabakta.
Leylek nasıl içsin bunu, gagası upuzun?
Ne varsa hepsi tilkinin midesine gider.
 Acısını çıkarmak için bunun,
Leylek de başka bir güne onu davet eder.
 “Hay hay! Memnuniyetle, der ve bu da-
vete tilki,
 Aramızda teklif mi var ki!”
O günü leyleğin ziyafetine
 Saatinde koşar, yetişir;
 Diller döker zerafetine.

TİLKİ İLE LEYLEK

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Yemekler de yeni pişmiştir.
Buyur derler, buyurur, nazlanacak mı sanki!
Ağzı sulanır yayıldıkça etin kokusu.
Kuşbaşı doğramışlar, nefis olmuş doğrusu.
 Yalnız, üzülsün diye tilki,
Yemek, ağzı dar, boynu uzun bir kaba konur.
Rahat rahat girer leyleğin gagası,
Bir türlü girmez tilkinin o koskoca ağzı.
Bakar ki dönmekten başka çare yok; bir 
onur
Meselesi sayarak bunu, dilini yutar;
 Süklüm püklüm evin yolunu tutar.

 Düzenbazlar, sizlere yazdım bunu.
 Siz de bekleyin bir gün bu oyunu.

Orhan Veli KANIK
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Aşağıdaki cümlelerin başına uygun olan anlam özelliklerinin numaralarını ya-
zınız.
6. Etkinlik:

Misafirlikler günümüzde hâlâ değerini korumaktadır.

Misafirlik öyle bir oyundur ki onu her zaman, sadece istediğinizle, canınızın çektik-
leri ile oynayamazsınız.

İnsan kimlerle ahbaplık etmek istiyorsa onların misafirliğine gitmeli, ahbaplık et-
mek istemediklerinin de misafirliklerini kabul etmemelidir.

Türklerin misafirliğinin bütün dünyada meşhur olduğu görüşüne katılıyorum.

Misafir, bir yere veya birinin evine kısa bir süre kalmak için gelen kimsedir.

Araplar, İspanya’ya yerleştikleri zaman misafirseverliklerini ora halkına da yaymış-
lar.

Bugünlerde Allah beni sevmiyor galiba.

Dört gündür evime bir tek misafir olsun göndermedi.

Bugünün birkaç saatlik misafirliklerine karşılık eski devirlerin bazen aylar süren mi-
safirlikleri vardı.

Pek az tanımaya fırsat bulduğunuz göz aşinaları kapınızı çalabilir, misafiriniz ola-
bilirler.

1
olumlu

6
öneri

2
olumsuz

7
onaylama

3
varsayım

8
değerlendirme

5
karşılaştırma

10
benzetme

4
ihtimal

9
tanımlama
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Aşağıdaki cümlelerin karşısına bulut içindeki anlam özelliklerinden uygun 
olanları yazınız. 
7. Etkinlik:

Böyle yakın ahbapların, birbirlerini candan seven in-
sanların dostluk gibi misafirlikleri de tatlı olur. 

Şarkta misafirseverlik, âdeta kutsal bir vazifedir.

Misafirlik samimi olmalıdır.

Hele zenginlerin evleri bir misafirhane gibi idi.

Şark’taki misafirliği diğer misafirliklerden ayıran en 
önemli özellik çat kapı misafirliğe gidilmesidir.

Cümlelerin Anlam Özellikleri

• karşılaştırma • değerlendirme

• benzetme

• onaylama

• olumsuz
• tanımlama

• öneri

• varsayım

Çat kapı misafirliğe gidilemiyor.

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

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

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

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

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

...............................
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Metindeki kullanımlarından hareketle aşağıdaki kelimeleri anlamları ile eşleş-
tiriniz.
1. Etkinlik:

Okuduğunuz metnin konusu ve ana fikrini yazınız.2. Etkinlik:

İMECE

Biçildikten sonra tahıl demetlerinin üzerinden düven geçi-
rilerek tanelerin başaklarından ayrılması işi.

Cinsleri aynı veya birbirine yakın olan şeylerin bir arada 
bağlanmışı, demet, bağlam.

Kırsal topluluklarda köyün zorunlu ve isteğe bağlı işlerinin 
köylülerce eşit şartlarda emek birliğiyle gerçekleştirilmesi.

Eğlence.

Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar al-
dığı durum.

Beline kuşak, kılıç, kemer vb. şeyler bağlamak.

Bir işi ele almak.

Birinin yaptığı gibi yapmak, birine veya bir şeye benzeme-
ye çalışmak, taklit etmek.

Metnin Konusu:  ................................................................  

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

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

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

Metnin Ana Fikri:  ..............................................................  

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

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

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

imece

deste

kuşanmak

öykünmek

harman

cümbüş

ekin

girişmek
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Yazarın anlattıklarına dayanarak Çukurova’daki imece ile Karadeniz’deki 
imeceyi karşılaştırınız.
3. Etkinlik:

Okuduğunuz metni olayların oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle özetleyiniz.4. Etkinlik:

Yazar  bu konuda  ...................................................................................................
.............................................................................................................. düşünüyor.
Bunu  .......................................................................................................................
............................................................................................. cümlesinden anlıyoruz.

Karadeniz’de İmece

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

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

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

....................................................................  

....................................................................

....................................................................

....................................................................  

....................................................................  

....................................................................  

....................................................................  

....................................................................

....................................................................

Çukurova’da İmece

 ............................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................
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Okuduğunuz metindeki gibi bir yardımlaşma örneğini günlük hayatınızdan 
hareketle noktalı yerlere yazınız.
5. Etkinlik:

Aşağıdaki deyimleri cümlede kullanınız.6. Etkinlik:

Deyimlerim Cümlelerim

gülmekten kırılmak ......................................................................................... 
.........................................................................................

gözüne uyku girmemek
......................................................................................... 
.........................................................................................

can atmak ......................................................................................... 
.........................................................................................

tadı damağında kalmak ......................................................................................... 
.........................................................................................

sıcak çökmek ......................................................................................... 
.........................................................................................

 ............................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................

....................................................................................................................................
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7. Etkinlik:

a. Aşağıdaki yabancı asıllı kelimeleri Türkçe karşılıkları ile eşleştiriniz.

b. Bu kelimelerin Türkçe karşılıklarını cümlede kullanınız.

aktivite

aktüel

vizyon

fragman

kampüs

antoloji

yerleşke

gösterim

etkinlik

seçki

güncel

tanıtım filmi

...............................................................................................................................yerleşke

...............................................................................................................................gösterim

...............................................................................................................................tanıtım filmi

...............................................................................................................................seçki

...............................................................................................................................güncel

...............................................................................................................................etkinlik
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden hareketle bir deneme yazınız.8. Etkinlik:

Görele Kırsalında Kemençeli Ekin İmeceleri
Kent kültürü evleri sokağa, caddeye açar; kır kültürü tarlaya, bahçeye. Kır işleri ağırdır, 

zahmetlidir, çilelidir kent işlerine göre... Kırsalın insanı gönül birliği, güç birliği, el birliği hat-
ta kader birliği ederek tarla bahçe işlerini imece yöntemiyle kotarmış. Böylece zorlukların 
üstesinden kolaylıkla gelebilmiş. Her ne kadar günümüzde küçük kırıntıları kalmışsa da 
bir zamanlar imeceler, “Birlikten kuvvet doğar.”anlayışının güzel yansımalarıymış. Odun 
imecesi, fındık imecesi, darı imecesi. İmeceler tarla-bahçe işlerini yardımlaşarak tez el-
den bitirmek için kurulmuş yıllarca. Kurulan her imecenin dağılma vaktinde zor, ağır bir 
işi birlikte bitirmenin memnuyeti ile yüzler güler, tüm yorgunluklar unutulurmuş. Ertesi gün 
yeni bir imecede buluşmak dilekleriyle herkes evine ya da kendi günlük işlerine dönermiş. 
İyi komşuluk ilişkilerini pekiştiren hoş bir güzellikmiş, içtenlikmiş, incelikmiş eski imeceler.

İmecelerin en gösterişlisi, en alımlısı ekin imeceleriymiş. Hele bir de kemençe eşliğinde 
kurulmuşsa bu imeceler oldukça hareketli, eğlenceli olurmuş. Kemençenin ritmine uy-
gun kaldırılıp indirilen kazmalar, karşılıklı atışmalar, yakılan türküler...

“Hey imeci imeci / İki koyun bir keçi / İmecinin içinde / Ben olsam kemençeci.”

Özcan TEMEL

............................................................................ 

 ..................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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Çevresindeki insanların işlerine koşan, 
bir insan kendisini mutlu ve huzurlu his-
seder.

Göçmen kuşlardan turnaların uğur ge-
tirdiğine inandıklarından günlerce ön-
ceden tarlalarını yemle kaplıyorlar.

Birlikte iş yapan insanlar beraber hare-
ket ederler.

Canlıları sevenler doğadaki bitki ve 
hayvanları korurlar.

Eğer insan hangi limana yelken açtığı-
nı bilmiyorsa hiçbir rüzgâr ona yardım 
edemez.

İmecelerde insanlar arasında birlik ve 
beraberlik bağları güçlenir.

Doğadaki canlılara duyarlı olan insan-
lar çevrenin ve doğal hayatın korun-
masına özen gösterirler.

Başkalarına yardım etmek için çalış-
mak, insana huzur ve güven verir.

Gideceği yönü bilmeyen gemiye hiçbir 
rüzgâr fayda etmez.

Turnaları göç ederken uğrasın diye tar-
lalarına tonlarca yem bırakıyorlar.

Aşağıdaki cümlelerin karşılarına kutu içinde belirtilen anlam ilişkilerinden uy-
gun olanı yazınız.
9. Etkinlik:

Aralarındaki yakın anlamlılık ilişkisini göz önüne alarak cümleleri eşleştiriniz.10. Etkinlik:

sebep-sonuç amaç-sonuçAnlam İlişkileri

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

.......................

Tarla sahibi hasta olduğu için yardım imecesi yapılıyordu.

Hasta tarla sahibine yardım etmek için tarlanın ekini biçilip harman edildi.

İmece eğlencesi yapmak için köye hemen dönülmedi.

Köyde bir ev imece olacağı için gözüne uyku girmezdi.

Köyde biri “imece” diye bağırınca herkes imeceye hazırlanıyordu.

İmece cümbüşü gün batıncaya kadar sürünce herkes yorgunluğunu 
unutmuştu.

Kimin ekini yetişmişse önce onun tarlası biçilir, harman edilirdi.

1

2

3

4

5

a

b

c

ç

d

1 ..... 2 ..... 3 ..... 4 ..... 5 .....
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Aşağıda anlamları verilen kelimeleri uygun yerlere yazarak bulmacayı çözü-
nüz.
1. Etkinlik:

TÜRK ÇAYI

1. Türklere özgü demlenmiş çay.
2. Müzik çeşitliliği.
3. Arkadaşlığa değer veren, arkadaşlarına 
düşkün kimse.
4. Torbacık içinde sıcak suya daldırılarak ya-
pılan çay, poşet çay.
5. Rahat, sakin.
6. Parlak ve koyu kırmızı renk.
7. Değme, dokunma, dokunuş, değinti
8. Aydınlık, açık.
9. Kavimle ilgili, budunsal, kavmî.
10. Millete özgü bestelenmiş müzik eseri.
11. Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mer-
mer, taş veya pişmiş toprak parçalarının yan 
yana getirilmesiyle yapılan resim ve bezeme işi.
12. Sakin, durgun.

11

1

4

2

5

3

6

8 10

12

9

7
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Aşağıdaki noktalı yerleri dinlediğiniz metne göre tamamlayınız3. Etkinlik:

“Çay, Türkiye gibi bir mozaiktir. Miras, kültür, tarih, gelenek ve birçok etnik 
grubun bir araya gelip kaynaşması gibi.” cümlesinde yazarın ne anlatmak istediğini açık-
layınız.

4. Etkinlik:

Aşağıdaki kelime ve kelime gruplarını birer cümlede kullanınız.2. Etkinlik:

.........................................................................................................................asude

.........................................................................................................................etnik

.........................................................................................................................müzik yelpazesi

.........................................................................................................................tavşan kanı

......................................................................................................................... dingin

......................................................................................................................... arkadaş canlısı

......................................................................................................................... millî senfoni

Metnin başlığı içeriğini yansıtıyor. Çünkü  ...................................................... 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................

Metnin başlığı içeriğini yansıtmıyor. Çünkü  .................................................... 
............................................................................................................................... 
...............................................................................................................................

Ben olsaydım metne ............................................................... başlığını verirdim. 
Çünkü metinde .........................................................................................................
...................................................................................................... anlatılmaktadır.

 .................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

5. TEMA

129



Dinlediğiniz metinden alınan aşağıdaki cümlelerden öznel olanlara “Ö”, nes-
nel olanlara “N” yazınız.
5. Etkinlik:

6. Etkinlik:

Aşağıdaki formda yer alan ölçütleri okuyunuz. Dinlediğiniz metinle ilgili düşüncelerinizi 
en iyi şekilde ifade eden kutucuğu işaretleyiniz.

1. Metinde bilinmeyen kelimelere sıkça yer verilmiştir.

2. Yazar aynı kelimeleri sıkça tekrar etmiştir.

3. Metinde yabancı kelimeler sıkça kullanılmıştır.

4. Yazarın anlatmak istedikleri kolayca anlaşılmaktadır.

5. Yazar aynı şeylerden bahsederek fikir tekrarı yapmıştır.

6. Anlatımda benzetmelerden yararlanılmıştır.

7. Yazar düşüncelerini gözlemleri yoluyla anlatmıştır.

8. Yazar kişisel duygu ve düşüncelerini dile getirmiştir.

9. Yazar anlatımında sıklıkla örneklerden yararlanmıştır.

DİNLEDİKLERİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

EVETÖlçütler KISMEN HAYIR

Türkiye’de günün her saatinde bir bardak çay içebilirsiniz.

Türk çayı sıcaktır. Anadolu topraklarını ısıtan güneş gibi.

Türk çayı için tavşan kanı derler, siyah ya da yeşil değil kırmızıdır.

Karadeniz Bölgesi’nde yetiştirilen çay Türkiye’nin her köşesinde sürekli demlenir.

Türk çayı sadedir, berraktır, sütle içilmez.

Türk çayı yoğun bir günün ortasında asude bir iklime çağırır insanı.

Türk çayı barışçıldır, nereye giderseniz gidin ikram edilir.
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 .............................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................

BİR FİNCAN KAHVE

Anadolu’nun geleneksel konukseverliği dillere destandır dedik. Ne var ki bu konuk-
severlik önce kahveden başlar. Sizi bir acı kahve içmeye çağıran dostunuza neden 
“acı kahve” diyemezsiniz. Bu yüzden Anadolu’da “Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı var-
dır!” sözü her yerde, her zaman söylenir durur.

Kahve İstanbul’un ve Anadolu’nun günlük hayatına girmiş, ekmek gibi, su gibi ih-
tiyaç maddeleri arasında yer almıştır. Istanbul’da açılan yazlık ve kışlık kahvehaneler, 
bu kahvehanelerde kahve gelenek ve görenekleri, yerli ve yabancı pek çok yazara 
konu olmuştur. Gerçekten de usta ellerde özene bezene pişirilen kahvelerimizin şöhreti 
dünyaya yayılmış, pirinç cezvelerde pişirilerek, kulpsuz “kallavi” fincanlarda içilir, sade-
sinden çok şekerlisine, türüm türüm kokan, buram buram tüten kahveler “Türk kahvesi” 
adıyla dünyanın her yerinde aranır olmuştur.

Kahve tiryakileri kahvesiz edemezlerse de aslında kahve eş dost yörenin bir arada 
sohbetine kapı açar, daha doğrusu, bu sohbetin ön sözü olurdu. Kahvenin ve kahveha-
nelerin birer “bahane”, istenilenin dostlarla sohbet etmek olduğunu 
ifade eden şu beyit dillerden düşmezdi:

Gönül ne kahve ister, ne kahvehane;
Gönül sohbet ister, kahve bahane.
İçilen bir fincan acı kahve ama kırk yıl hatırı var. İçenler hatır say-

masını, gönül almasını bilenler için…

Mehmet ÖNDER

Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metni dinlediğiniz “Türk Çayı” metni ile karşılaş-
tırarak benzer yönlerini yazınız.
7. Etkinlik:
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Çay Getir Bize

Lütfen bakar mısın kahveci kardeş!
Taze demlisinden çay getir bize. 
Masamız şenlendi, dostlar toplandı,
Şöyle hepimizi say getir bize.

Ocakçıya söyle zevkini bulsun,
Çay yeni konmuşsa demini alsın, 
Bardaklar kaşıklar yıkanmış olsun,
Güzel bir tepsiye koy getir bize.

Dostlarla söyleşir sohbet açarız,
Muhabbetten muhabbete içeriz,
Bir kez değil belki on kez içeriz,
Sana seslendikçe duy getir bize.

Âşık Yener ismim değil ki yeni,
Duymuşsun herhâlde tanırsın beni. 
Acelemiz yoktur bekleriz seni,
Aç isen ye iç de doy getir bize.

Âşık YENER

Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.8. Etkinlik:

a. Aşağıdaki şiir bir halk şairimizden alınmıştır. Şiiri okuyup ilgili soruları cevaplayınız.

b. Şiiri, dinlediğiniz “Türk Çayı” metninde anlatılanlarla karşılaştırarak benzer ve farklı 
yanlarını yazınız.

Şiirde ne anlatılmak-
tadır?  ...........................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................

Şiirde çay hangi yö-
nüyle anlatılmaktadır?  
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................

Hangi dizelerde Türk 
çayının özellikleri yansı-
tılmıştır?  ........................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................

Şaire göre çayın 
topluma yararları ne-
lerdir?  ...........................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................
 .......................................

Benzer Yanları

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................

 ............................................................

Farklı Yanları

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................  

 ............................................................

 ............................................................
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Bu metinden hareketle çayın toplum hayatımız-
daki yeri ile ilgili bir söyleşi yazınız. 
9. Etkinlik:

ÇAY İNCELİKLERİ
Eski, güzel romanlarda… Belki ve virgülsüz… Eski güzel romanlarda çok sevdiğim “çay 

sahneleri” vardır. Akşam üzeri bahçeye çıkılır, hasır koltuklarda oturulur, porselen fincanlar-
dan çay içilirdi o romanlarda. Çoğu İstanbul’un bahçeli günlerinde yazılmış. Çoğu köşk-
lerde falan geçiyor. Mesela Kerime Nadir’in “Sonbahar’ı ya da Rikkat Köknar”dan “Beyaz 
Köşktekiler”. Artık meraklısı dışında kimsenin okumadığı bu soy romanları biraz da bahçeleri, 
çiçekleri, kameriyeleri, o çay saatleri için severdim. Zaten tekrar tekrar o sahneleri okurdum.
Çünkü biz Cihangir’de daracık bir apartman katında oturuyorduk. Ne bahçe ne hasır kol-
tuk-masa ne de porselen çay takımı. Iki adım atılmaz balkon ve arka pencereler, kirli, mez-
belelik bir arsaya bakıyor. İleride Cihangir Parkı var ama park avuç içi kadar görünebiliyor.

Hoş, porselen, üstelik kenarları ince yaldız şeritli çay takımımız var. Gelgelelim ancak 
hatırlı misafirlere çıkartılıyor, sonra yine büfenin camekânındaki yerini alıyor. Aman kırılırsa!.. 
Aman kırılırsa!.. Dünyasında tek sığınak süslü püslü eski güzel romanlardı. Gerçi, gün geldi, 
onların da beyin yıkadığı ileri sürüldü.

Romanların çay sahnelerinde ince yaz esintileri, usul usul akşam renklerine bürünen gökyü-
zü, kuşların gün sonu ötüşmesi, esintinin dalgalandırdığı çiçek kokuları, şebboylar, güller, zam-
baklar… Bizim evdeyse, dedim ya, iç karartıcı konuşmalar, memleketin hâli, cevizli kekin tekrar-
lana takrarlana bayatlamış tarifi; sıcak yaz günlerindeyse açık pencereler, havasız, yapraksız 
sokak… 1950’lerde yayımlanmış bir sözlükte “çay”, tıpkı o romanlardaki gibi tanımlanıyor:

“Misafirlerin çay, pasta, bisküvi ile ağırlandığı, danslı ve musikili yahut danssız toplantı.” 
Danslısını, müziklisini, Taksim Belediye Gazinosu’ndaki okul çaylarımızda yaşamıştım. Sonu 

çoğu kez hüzünle biten ama sevinci ve heyecanı günler öncesinden başlayan çaylardı.
Çay sözcüğü Çinceden geliyor: Çaygillerden bir ağaççık, bu ağaççığı, haşlanarak suyu 

içilen kurutulmuş yaprakları. Böyle tanımlanınca çayın şiirselliği çekip gidiyor. Oysa çay, çay 
vakti, sabah çayı, akşam çayı, sevenleri için hepsi ne kadar anlamlıdır!

Selim İLERİ

 .............................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................
..................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
...................................................................................................................
..................................................................................................................
..............................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
........................................................................................................
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Aşağıdaki metinde yazım yanlışı yapılan kelimeleri bularak altını çiziniz.10. Etkinlik:

Kaz Dağları ve Hasanboğuldu
Alplerden sonra ikinci Oksijen kaynağı olarak bilinen Kaz dağı antik çağ söylencelerin-

de  ida adıyla efsaneler dağıdır. Homeros ilyadada ida  Dağı için “bol pınarlı vahşi hay-
vanlar anası”, bir başka yazıda tanrıların babası zeus’un doğduğu yerdir, der. Homeros’un 
bu bölgedeki efsanesi  ilyada ise birdiğeride hasan boğuldu efsanesidir.

Kaz dağları, balıkesir’in Edremit ilçesi sınırları içinde Milli park olarak koruma altına alın-
mıştır. Kaz dağlarını gezmeye Edremit tarafından başladığımızda ilk durağımız hasanbo-
ğuldu ve sütüven olmalı. Altınoluk-edremit karayolunun zeytinli köyü sapağından girilince 
iki kilometre sonra köy karşınızda. Zeytinli köyünün çıkışından sola dönerseniz üç kilometre 
sonra beyoba köyüne, on dakika sonrada milli parkdasınız, demektir. milli parka giriş üc-
reti öder ödemez solda 8 metre yükseklikten düşen sütüven şelalesine ulaşırsınız. Milli park 
girişinin çevresi piknik alanı olarak düzenlenmiş, şelalede orman işletmesine ait bir tesis var. 
hasan boğulduya gitmek için yol üzerinde bulunan ikinci asma köprüden geçip patika 
yolu izleyerek 15 dakika yürümeniz gerekiyor.

Hasan boğuldu efsanesini alibey kudarın ağzından dinleyelim; 1800lü yılların sonların-
dada edremit pazarı Çarşamba günleri kurulurdu. Yörenin tüm köylüleri Çarşamba günle-
ri edremite gelir, mallarını satar, ihtiyaçlarını alırlardı. kaz dağının 1500 metre yüksekliğnde 
sarıkız zirvesinin eteğinde kıl çadırlarda kurulu yüksek obanın güzel kızı eminede böyle 
bir Çarşamba günü Edremit pazarına iner ve hasan ile gözgöze gelir. Sevdalanan bu iki 
genç her Çarşamba günü buluşurlar. emine beş saatlik yoldan getirdiği sütü, peyniri, balı 
hasana verir, bahçıvan olan hasanda ihtiyacı olan sebzeyi alırdı. Pazar dönüşü birlikte 
Zeytinli’ye kadar yürürler. emine oradan ayrılır ve daha dört saat sürecek olan zahmetli 
dağ yolundan obasına dönerdi.

Bu gençler evlenmeye karar verirler. Emine’nin ailesi ise bu evliliğe karşı çıkar. Oba, 
Yörük obasıdır eminede  Yörük kızıdır. aile hasanı zor doğa şartlarına dayanıp dayanamı-
yacağını sınamaya karar verir. Anlaşma gereği 40 okka, yaklaşık 60 kilo, tuz çuvalını sırtlar 
ve emine ile obaya doğru çıkar. Bir saat sonra beyoba köyüne varırlar. Tuz, hasanın sırtını 
yakmaya başlar. ikinci saatte sütüven şelalesine ulaşmışlardır. yol dere içinde kaybolmuş, 
taştan taşa atlamak hasanı yormuş, dizleri titremeye başlamıştır. Gökbüvet’e geldiklerin-
de hasanın gücü biter ve yere düşer. Emine çuvalı sırtlayarak obanın yolunu tutar. Hasan 
ise “Beni bırakma, senin köyüne gelemiyorum, köyümede dönemem.” diye haykırır. Emi-
ne obaya vardığında pişman olur ve geri dönmek ister. Ancak ailesi bırakmaz. sabahın 
ilk ışıkları ile emine doğru gökbüvete koşar ama hasan yoktur. Her yeri arar ama hasanı 
bulamaz. Obasına dönmeyen emine kulaklarında hasanın onu çağıran sesiyle dere bo-
yunca mecnun gibi dolaşır durur. Günler sonra hasana hediye ettiği çevreyi, gökbüvetin 
çılgın suları içinde farkeder. “Yanına geliyorum hasan.” diyerek bu çevre ile kendini ulu 
çınara asar.

O gün bu gün gökbüvetin adı hasan boğuldu, dallarını gökbüvetin suları içine sallan-
dıran çınarın adıda emine çınarı olur.

Serkan SÜSLÜ
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Aşağıdaki cümleleri, cümlelere hâkim olan duygularla eşleştiriniz.11. Etkinlik:

sitema

özlemb

üzülmec

Evin avlusunda ceviz ağacından yapılmış harika 
bir masa vardı.

3

Ne! Halamlar yarın bize mi gelecekmiş? 7

Nerde o tatlı günler?9

Seni o kadar aradım ama sen beni bir kez olsun 
aramadın. 

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

b

5 Bak şimdi yazdıkların daha güzel olmuş.

2
Zavallı hayvanı yolun kenarında gördüm ne 
yazık ki ona yardım edemedim. 

1 Yıllardır görmediğim memleketim burnumda 
tütüyor.

Ne geniş adamsın yahu! Dünya batsa senin 
umurunda değil.

10

Keşke ben de sizinle Çanakkale’ye gelseydim.8

Bir demlik çay içmişsiniz de bize haber verme-
mişsiniz. 

6

4
O adamın öyle davrandığını görünce hayretler 
içinde kaldım.

pişmanlıkç

abartmad

şaşırmae

beğenmef
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

Ne zamandır, bir kasaba yaşamını özlüyorum biliyor musunuz? Herkesin birbirini tanıdı-
ğı, sokaklarında, çarşılarında yürürken adım başı selamlaşılan her dükkânın önünde durulup 
laflanan; yürüyüşlerin; alışverişlerin koşuşturmayla değil, asude ve hakiki bir zevkle yapıldığı 
küçük şehir ve kasaba yaşamına hayranlığım ve özlemim her gün biraz daha artıyor. Aynı 
şehri, aynı semti, sokağı ve hatta aynı apartmanı paylaştığınız insanlarla büsbütün “bağlan-
tısız” yaşamak, adamakıllı yoruyor insanı. Bir sokak boyunca kimseye selam vermeden yü-
rüdüğünüzü fark ediyor ve ürperiyorsunuz. Bakkalla, manavla, kasapla, kırtasiyeciyle bütün 
ilişkiniz, “Hayırlı işler.” ve “İyi günler.” den öteye gitmiyor. Ne korkunç! Bu iyi niyet sözleriniz bile 
çoğu zaman karşılıksız kal›yor. Aldığınız ekmeğin, sütün, elmanın, domatesin, gazetenin hatırı 
kadar olsun bir muhabbet kurulmuyor aranızda. İlişkiniz, yalnızca paranın el değiştirmesiyle 
sınırlı kalıyor. Sokakta biri selam verip hâlinizi hatırınızı sorsun istiyorsunuz. Biriyle şakalaşmak, 
birinin kapısının önünde çömelmek, birisiyle hayatı paylaşmak... Olmuyor bütün bunlar. Yal-
nızlığınızla baş başa geçiyorsunuz sokakları; o kişisel cennetinize, eve atıyorsunuz kendinizi. 
Orada, uzak ve meçhul bir adada yaşar gibi kendi maceranızı yaşıyorsunuz. Küçük bir şehir, 
bir kasaba özlemi gitgide büyüyor içimde. Oralarda insanların, sokakta dertleşerek  içlerini 
dökerek daha mutlu yaşadıklarına inanıyorum. Aşinaların, dertleri yarı yarıya unutturduğuna 
inanıyorum. Konuşan ve dertleşen insan, sokaklar boyu yalnızlığını sürükleyen insandan daha 
huzurlu olmalıdır. Orada, sokaktan gelen sesler de, gürültüler de yabancı değildir insana. 
Onlar da yumuşar ve sevdirir kendini ve yaşama sevincinin bir parçası olur ne varsa. Bahar 
geldi ya insan›n her zaman, her yerde, herkesle konuşup yârenlik edesi geliyor. Sevincini de 
üzüntüsünü de memleketin gidişatını da konuşmak, paylaşmak istiyor biriyle. Hele sokakta, 
dükkânda, çarşı ortasında... Sokaktaki adamla, ayaküstü girişilen sohbetlerin tadına doyum 
olmuyor. Hey de hey! Onlar asude zamanlardaki çokça muhabbet vardı...

Ali ÇOLAK

A. 1, 2, 3, 4, ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Yazar, neyin özlemini çekmektedir? Neden?
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
2. Yazar,  kasaba insanları hakkında ne düşünmektedir?
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
3. “Orada insanların sokakta dertleşerek içlerini dökerek daha mutlu yaşadıklarına ina-

nıyorum.” cümlesinde koyu yazılmış deyimde ne anlatılmaktadır?
 ...................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
Bu deyimi cümlede kullanınız.
…………………………………………………………………………………………………………..
4. “Aşinaların dertleri yarı yarıya unutturduğuna inanıyorum.” cümlesinde ne anlatıl-

maktadır?
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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5. Metinde yazarın kişisel düşüncelerini yansıtan öznel  cümlelerden üç tane bularak bu 
cümleleri aşağıya yazınız.

 ...................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

6. Metinde düşünceyi geliştirme yollarından hangilerinin kullanıldığını yazınız.
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

B. Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız.
a. Aşağıdaki cümlelere hâkim olan duyguları belirleyip karşılarına yazınız.

b. Aşağıdaki cümlelerle karşılarındaki anlam özelliklerini eşleştiriniz.

Bu iyi niyet sözleriniz bile çoğu zaman karşılıksız kalıyor. ...............................

Sokakta biri selam verip hâlinizi hatırınızı sorsun istiyorsunuz. ...............................

Bahar geldi ya insanın her zaman, her yerde, herkesle ko-
nuşup yârenlik edesi geliyor. ...............................

Aldığınız ekmeğin, sütün, elmanın, domatesin, gazetenin 
hatırı kadar olsun bir muhabbet kurulmuyor. ...............................

Sevincini de üzüntüsünü de memleketin gidişatını da ko-
nuşmak, paylaşmak istiyor biriyle. ...............................

C. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.
1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki metne göre cevaplayınız.

Yeni bir güne başlarken kendinize, “Bugün başkalarına nasıl yararlı olabilirim, nasıl hizmet ve-
rebilirim?” diye sorun. Eğer zihninizde  başkalarına yardım etmek gibi bir hedef belirlemişseniz 
büyüklü küçüklü pek çok hizmet alanı olduğunu göreceksiniz. Fırsatlar sonsuzdur. Kimi zaman 
trende, otobüste yaşlı birine yerimizi vermek, kimi zaman ihtiyaç sahibi birine az da olsa maddi 
yardımda bulunmak, kimi zaman da insanlara güler yüzlü davranarak moral vermek şeklinde 
hizmet verebilirsiniz. İşin anahtarı hizmet vermenin bir kereye mahsus bir çaba olmadığıdır. Yol-
dan geçenlere zarar verebilecek küçük bir taşı, çöpü kenara atmak ya da birini rahatlatmak 

karşılaştırma
Aynı şehri, aynı semti, sokağı ve hatta aynı apartmanı 
paylaştığınız insanlarla büsbütün “bağlantısız” yaşamak, 
adamakıllı yoruyor insanı.

öneriDiyelim ki bu akşam yola çıktınız.

değerlendirme
Konuşan ve dertleşen insan, sokaklar boyu yalnızlığını sü-
rükleyen insandan daha huzurlu olmalıdır. 

varsayımYürüyüşlerin, alışverişlerin daha sakin geçtiği bir ortamda 
yaşaman iyi olur.
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1. Metnin ana düşüncesi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A. Her güne insanlara nasıl yardım edebileceğimizi düşünerek başlamalıyız.
B. Yaptığımız hizmetin karşılığını insanlardan maddi olarak beklemeliyiz.
C. Karşılık beklemeden insanlara maddi veya manevi yardımda bulunmalıyız.
D.  İç huzuruna kavuşmak için başkalarına iyilik yapmalıyız.

2. Metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A. İyiliğin bedeli B. Vermenin ödülü
C. Yardım etme yolları D. Yardımseverliğin önemi

3. Metinde aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A. İnsanlara nasıl yardım edebiliriz.
B. Yardım ettiğimizde  bir huzur duyarız.
C. Karşılığını bekleyerek yardım etmeliyiz.
D. Adımız açıklanmadan yardım ve hizmet etmeliyiz.

4. Aşağıdakilerden hangisinde düşünceyi geliştirme yolları metne göre doğru sırayla 
verilmiştir?

A. Tanımlama, örnekleme, karşılaştırma. B. Örnekleme, tanımlama, karşılaştırma.
C. Karşılaştırma, tanımlama, örnekleme. D. Örnekleme, karşılaştırma, tanımlama.

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A. Dayımın kızı, Emek 8.Cadde’deki öğrenci yurdunda kalmıştı.
B. Uçağın 12.40’ta Ankara’ya geleceğini söylediler.
C. O, arkadaşıyla birkaç ay önce tanıştı.
D. 21 Aralık 2012’de marduk gezegeni dünyaya çarpacakmış.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öneride bulunulmuştur?
A. Sizin teklifinizin de tutarlı yönleri var.
B. Yazdıklarınızı bir kez de ben inceledim.
C. Anlatt›klar›n›z›, yazıya aktarmanız iyi olacaktır.
D. Bu rapordaki imzalar yetersiz gözüküyor.

7. Aşağıdaki cümlelerden hangileri bir ihtimal  bildirmektedir?

 I. Bu da vermenin  en büyük ödülüdür.
 II. Adınızın açıklanması, maddi bir beklenti içine girmenize yol açabilir.
 III. Verdiklerimiz, her zaman bize maddi bir karşılık olarak dönmeyebilir.
 IV. İyilik duygularıyla iç dünyamızda hissetmeye çalışalım.

A. I-II                       B. II-III                   C. III-IV                     D. II-IV               

için onu empatiyle dinlemek gibi günlük durumlar, hayatımızın bir parçası hâline geldiğinde, 
bu tutumumuzdan da zevk almaya başlayacağız. Yaptığımız hizmetin karşılığını insanlardan 
maddi olarak beklemek yerine karşılığını iyilik duygularıyla iç dünyamızda hissetmeye çalışalım. 
Vermenin ödülü kendisidir. İçinizden gelerek ve kendi seçtiklerinizle verirseniz, iç dünyanızda 
tarif edilmez bir huzur duyarsınız. Bu da vermenin en büyük ödülüdür. Verdiklerimiz, her zaman 
bize maddi bir karşılık olarak dönmeyebilir. Kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan bir davranışımız, 
bize karşılığını hemen ödeyen bir iyiliktir. Adınızın açıklanmasını  istemeden yaptığınız hizmetten 
zevk almaya çalışın. Adınızın açıklanması, yaptığınız hizmetten maddi bir beklenti içine gir-
menize, kaz gelecek yerden tavuk esirgememe anlayışıyla hareket etmenize yol açabilir. Bu 
nedenle iç huzuru arıyorsanız, bir iyilik yapın ve teşekkür beklemeden unutun gitsin.

Şükrü ÜNALAN
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ZAMAN VE MEKÂN

GÜNEY İLLERİ
BİR GÖL NASIL BİNGÖL OLDU?

ZAMANI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK
KIZ KALESİ (Dinleme Metni)

6.
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1. Etkinlik:
GÜNEY İLLERİ

a. Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını uygun yerlere yazarak bulmacayı dol-
durunuz.

 Okuduğunuz şiirin konusu ve ana duygusunu uygun yerlere yazınız. 2. Etkinlik:

 Şiirde aynı kavram alanına giren kelimeleri belirleyerek tablodaki uygun yerlere 
yazınız.
3. Etkinlik:

Şiirin Konusu:  .......................................................................................................................

Şiirin Ana Duygusu:  ............................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

1.  çiy

2.  âlem

3.  ak

4.  gök

5.  ozan

6.  duman

7.  diyar

8.  haz

9.  il

1. 

2. 

3.

4.

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

8

3

1112

10

4

5 1

9

6

7

2

 b. Numaralandırılmış karelerdeki harfleri ilgili kutulara yazarak şifreyi bulunuz.

Mevsim Canlılar Tabiat Unsurları Zaman Renk

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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 Okuduğunuz şiirden alınan aşağıdaki dörtlüklerle ilgili soruları cevaplayınız.4. Etkinlik:

Baharda haz duyar nar çiçeklenir;

Arı sesi çan sesine eklenir.

Tüm güzellik Toroslarda renklenir;

Oylum oylum kardır güney illeri.

GÜNEY İLLERİ
Dağılır yaylanın boz dumanları,

Eğilir yıldızlar öper çamları.

Bir başka âlemdir yaz akşamları

Cennet ile birdir güney illeri.

 a. Söz sanatları yapılan dizelerin altını çiziniz.

 b. Dörtlüklerde hangi söz sanatları kullanılmıştır? Açıklayınız.

 c. Hangi dizelerde insana ait bir özellik başka bir varlığa yüklenmiştir? Açıklayınız.

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ç. Bu söz sanatlarının şiirin anlatımına ne kazandırdığını yazınız.

 d. Aşağıdaki dize sonlarında benzer seslerin altını çiziniz.

— yeşil

— bahardır güney illeri

— ışıl ışıl 

— mordur güney illeri

— gönül bolluğu 

— buğu buğu

— olduğu

— diyardır güney illeri

— uyanır sabah

— boyanır sabah

— Allah

— dardır güney illeri

— yokuştan

— taştan

— kuştan

— yerdir güney illeri

 e. Bu benzerliklerin şiire ne kattığını yazınız. 
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 Aşağıdaki yönergeleri uygulayınız. 5. Etkinlik:

 Aşağıdaki fotoğraflara ilişkin izlenimlerinizi yazınız.6. Etkinlik:

 a. Aşağıdaki dizeleri kurallı cümleler hâlinde yazınız.

Dört mevsim bahardır güney illeri

Yollar kıvrım kıvrım iner yokuştan

Dağılır yaylanın boz dumanları

Eğilir yıldızlar, öper çamları

Baharda haz duyar, nar çiçeklenir

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

................................................................................

 b. Şiirin dizelerini cümleler hâlinde okuyunuz. Şiir bu şekliyle size aynı duyguları uyandı-
rıyor mu? Neden?

 ...................................................................................................................................................  
........................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................
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7. Etkinlik: Aşağıdaki dörtlüğün altı çizili dizelerinde ne anlatıldığını yazınız. 

8. Etkinlik: Aşağıdaki şiiri, okuduğunuz “Güney İlleri” şiiri ile karşılaştırarak benzer  ve farklı 

yönlerini yazınız.

1. dizede: ........................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

2. dizede: ........................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

...................................................................

Ordadır ozanın gönül bolluğu,

Sevgi sıcak sıcak, aşk buğu buğu,

Gerçek yiğitlerin harman olduğu,

Eşsiz bir diyardır güney illeri.

Gönül dile gelir kaval sesinde,

Boz martılar düğün yapar Mersin’de,

Isparta’nın renk renk gül bahçesinde,

Bülbüllerin neşesini gör şimdi.

  Abdurrahim KARAKOÇ

ANADOLU’DA BAHAR

Benzer Yönleri Farklı Yönleri

İlkbaharı geldi Anadolu’nun,

Silifke’de çiçek açtı nar şimdi.

Her tarafı yeşillendi Bolu’nun,

Sultandağı benek benek kar şimdi.

Durgun çayı köpüklendi Daday’ın,

Palmiyeler zümrüt tacı Hatay’ın,

Çukurova cennetidir bu ayın,

Aydın ili efelere dar şimdi.
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Aşağıdaki boşlukları şair hakkında edindiğiniz bilgilere dayanarak doldurunuz.9. Etkinlik:

Şairin Hayatı: ..............................................

.....................................................................

......................................................

............................................

..............................................

......................................................

Beğendiğim Bir Şiiri: ..................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

....................................

Beğendiğim Şiirlerinin Adları: ...................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

....................................

Birkaç Kitabının Adı: .................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.................................

.................................

Şairin Tanınan Yönü: 

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

.....................

.....................

Birkaç Şiirinin Adı: 

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

......................

......................
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 Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz.10. Etkinlik:

b. Bu haberde aktarılan olay ve bilgileri sıraya koyarak anlatınız.

 a. Yabancı dillerden alınmış kelimeleri belirleyerek altlarını çiziniz.

Güle Rakip mi Geliyor?

 Ispartalı birçok çiftçinin geçim kaynağı olan gül, halı gibi 
tarih mi olacak? Robertet Gülyağı Genel Müdürü Nihat Yılmaz 
yaptığı açıklamayla önemli bilgiler Verdi. N. Yılmaz zambak ya-
ğının Türkiye ve dünyada fazla bilinmediğini fakat gülyağı ka-
dar değerli olduğunu söyledi. ‘’Türkiye’nin Gül Bahçesi’’ sloga-
nıyla dünyada gülyağı üretiminin %65’ini tek başına karşılayan 
Isparta’da zambak bahçeleri oluşturularak elde edilen yağlar, 
kozmetik ve parfüm sektöründe kullanılmak üzere ihraç edile-
cek. Yılmaz, gül üreticilerine Isparta’da iyi gelir getiren alternatif 
bir ürün oluşturmak istediklerini belirterek ‘’Zambak yağı ağırlıklı 
olarak parfümeride kullanılıyor. Çok keskin bir kokusu olduğu için vazgeçilmez kokulardan birisidir. 
4 yıl önce Fransa’dan zambak köklerini ithal ettik. Bugüne kadar 200 dekar alanda ekim yaptık, bu 
yıl ilk hasadı yapıyoruz. ‘’ dedi. Bu yıl ekili alanlardan 15 ton civarında zambak elde edeceklerini 
vurgulayan Yılmaz, pilot bölge olarak belirledikleri Keçiborlu ilçesindeki 3 köye zambak tohumları 
dağıttıklarını, önümüzdeki yıllarda daha çok alanda zambak üretimi yapmayı planladıklarını kay-
detti. Amaçlarının gülden sonra onun kadar değerli bir ürünü Isparta’ya kazandırmak olduğunu 
vurgulayan Yılmaz, zambak hasadında bir dönümlük alandan yaklaşık 300 kg yaş ürün elde edi-
yoruz. Türkiye’de zambak yağı üreten tek tesis olduklarını vurgulayan Yılmaz, ürettikleri zambak 
kökünün yeterli olmadığını, Çin ve Fas’tan da zambak kökü ithal ettiklerini dile getirdi. Yılmaz 
sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Sektörümüz alanlarında dönüm başına 300 kg ürün elde ettik. Ürünler 
kurutulup ayıklandıktan sonra tesislerde yağı çıkarılıyor. Zambak, ticari olarak en fazla Fas ve 
Çin’de yetiştiriliyor. Tesislerimizde zambak, gülyağı, lavanta, tütün, biberiye vb. 35 çeşit ürünün 
kokusunu çıkarıyoruz. Parfümeri ve kozmetiğin natürel ham maddelerini üretiyoruz.’’

Basından

 ..................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................
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c. Bu haberde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını örnekler vererek yazınız.

ç. Okuduğunuz bu haberden hareketle yaşadığınız şehrin gelişiminin (tarihî eserler, doğal 
güzellikler, tarım ürünleri vb.) nasıl sağlanabileceğine ilişkin düşüncelerinizi anlatan bir de-
neme yazınız.

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

 ....................................................................................................................

c Bu haberde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını örnekler vererek yazınız
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11. Etkinlik: Aşağıdaki cümleleri taşıdıkları duygularla örnekteki gibi eşleştiriniz. 

beğenmea

pişmanlıkc

özleme

sevinçb

sitemd

şaşırmaç

üzüntüf

acımag

1
Edirne’deki Selimiye Camisi o kadar güzeldi ki 

anlatamam.

2
Uzun zamandır çok sevdiğim arkadaşımı göremi-

yorum.

3 Zavallı kuş kanadından yaralandığı için uçamıyor-
du.

4
Sultan Köşkü’nün salonunda sedef kakma ile 

işlenmiş göz alıcı bir sehpa vardı.

5 Keşke ben de sizinle İstanbul’a gelseydim.

6 Aman Allahım! Dağ başındaki bu ıssız yerde nasıl 
yaşıyorlardı! 

7
Bu yaz en sevdiğim halamın bizi ziyarete gelmesi-

ne çok sevindim.

8
Babamın tayini çıktığından arkadaşlarımdan ay-

rılmak zorunda kalmam beni çok etkilemişti. 

9
Günlerden beri doğup büyüdüğüm memleketim 

rüyalarıma giriyor, gözümde tütüyor.

1

... ... .....................

4 72 5 83 6 9
a
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1. Etkinlik:

2. Etkinlik:

BİR GÖL NASIL BİNGÖL OLDU?

 a. Aşağıdaki deyimleri açıklamalarıyla örnekteki gibi eşleştiriniz.

Deyimler

dizini dövmek

 perişan etmek

niyet tutmak

dili dişi kilitlenmek

taban tepmek

gözleri parlamak

Açıklamalar

Olmasını istediği şeyi içinden 
geçirmek.

Acınacak duruma getirmek.

Yaptığı işten pişman olmak.

Yüzünde sevinç ve umut be-
lirtileri görülmek.

Şaşkınlıktan konuşamamak, 
donup kalmak.

Yorgunluğuna katlanarak 
uzun yol yürümek, çok gidip 
gelmek, sık sık gitmek.

 b. Deyimleri birer cümlede kullanınız.

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................

 Evliya Çelebi’nin anlattığı göllerin özelliklerini karşılaştırınız.

1

2

3

4

5

6

1
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3. Etkinlik:

 Okuduğunuz metinle ilgili unsurları belirleyerek aşağıdaki kutulara yazınız.4. Etkinlik:

Aşağıda karışık olarak verilmiş resimleri inceleyiniz. Olayları metindeki oluş sırası-

na göre numaralandırınız.

Olay: .......................................

.................................................

.................................................

.................................................

Metnin konusu: ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Olayın şahıs ve varlık kadrosu: 

.................................................

.................................................

.................................................

Olayın geçtiği zaman: 

.................................................

.................................................

.................................................

Olayın geçtiği yer: 

.................................................

.................................................

.................................................
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5. Etkinlik:

6. Etkinlik:

 a. Aşağıda metinden alınan söz sanatlarını inceleyeniz.

Nasıl oluyor da ölmüş, tüysüz telsiz kalmış turna tekrar canlanır? Kanatla-
nıp uçar?

Benzetme

Abartma

Abartma

Kişileştirme

Gölün suları ayna gibi duru, dupduruydu.

Bin gölden bir tanesinin suyu insana ölümsüzlük sağlar ama hangisi? 

Bingöllüler, o eşsiz güzellikteki yaylaları dolduran göllerden her birinin 
üstün meziyetleri olduğunu gururla anlatırlar.

 b. Yazdığınız söz sanatlarının anlatıma katkısını dikkate alarak siz de söz sanatlarının 
geçtiği cümleler yazınız.

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

CENNET GÖLLER TEK TEK YOK OLUYOR

‘Göller Bölgesi’ olarak bilinen Konya Havza-
sı’ndaki Beyşehir Gölü, Akşehir Gölü ve Meke 
Gölü’ndeki sular hızla çekiliyor. Su miktarında 
yılda ortalama 1 metrelik düşüş yaşanırken, 
önlem alınmazsa 10 yıl içinde bölgedeki gölle-
rin tamemen kuruyacağı bildirildi.

Meke artık kurtulamaz

‘Dünyanın nazar boncuğu’ olarak bilinen 
Meke Krater Gölü’nün suları, bölge yeterli 
yağış almadığı ve gölün beslendiği yeraltı su-
larının çiftçilerce kullanılması yüzünden çekildi. 
Daha önce 12 metre derinliğe ulaşan Meke 
Gölü’nün derinliği 1 metreye düştü. Bölgenin 
yeterli düzeyde yağış alması için Türk Silahlı 
Kuvvetleri ağaçlandırma çalışması başlattı. 
Ancak gölü kurtarmanın mümkün görünmedi-
ği kaydedildi.

Bölgede bulunan diğer küçük göller Suğla ve 
Çavuşlu Göl’den geriye çamur deryası kalır-
ken, Hotamış ve Akgöl de tamamen kurudu.

5000 aile göç etti

Nasrettin Hoca’nın maya çaldığı göl olarak 
bilinen Akşehir Gölü de, son yıllarda tam anla-
mıyla çöl görünümünü aldı.

Gölden geçimini sağlayan yaklaşık 5000 aile, 
suların kuruması yüzünden göç etti. Türkiye’nin 
en büyük tatlısu gölü olan koruma altındaki 
Beyşehir Gölü de, kuraklık, yanlış sulama ve 
tarım, kirlenme yüzünden bataklık olmaya 
başladı. 25 yıl önce derinliği 24 metre ölçülen 
Beyşehir Gölü’nün en derin yeri bu yıl 9 metre 
olarak belirlendi. Balık çeşidinin de 14’ten 
sadece 3 çeşide indiği göldeki bazı adalara, 
artık rahatça yürüyerek gidilebiliniyor.

Basından

  Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz ve verilen yönergeleri uygulayınız.
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1. Köroğlu

2. iki ordu

3. Köroğlu'nun babası

4. ırmak

5. savaş

6. hayat suyu

7. su sıkıntısı

8. bir göl

9. üç köpük

10. dağ

11. bin parça

12. üç özellik

13. ölümsüzlük, yiğitlik, şairlik

14. su içmek

15. ölmezlik

16. işaret

17. yiğitlik

18. şairlik

19. at

 Aşağıdaki labirentte farklı Bingöl efsanelerinin kelimeleri verilmiştir. Grubu-
nuzla birlikte bir yol seçerek o yol üzerinde karşınıza çıkan kelimelerle bir Bingöl efsanesi 
oluşturunuz. Daha sonra oluşturduğunuz efsaneyi sınıfa sununuz.  

7. Etkinlik:

a. Gazete haberindeki sorunu belirleyiniz.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

b. Bu soruna yönelik çözüm önerilerinizi 
yazınız.

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

ç. Gazete haberinin konusunu yazınız.

.....................................................................

..................................................................... 

.....................................................................

c. Gazete haberinin anahtar kelimelerini 
belirleyiniz. 

.....................................................................

.....................................................................

d. Aşağıda verilen 5N 1K sorularını gazete haberine göre cevaplayınız.
1. Nerede bulunan göllerin suları çekilmektedir?
.................................................................................................................................................
2. Meke Krater Gölü’nün suları niçin çekilmektedir?
.................................................................................................................................................
3. Bölgede bulunan diğer göllerin adları nelerdir?
.................................................................................................................................................
4. Akşehir Gölü son zamanlarda nasıl bir görünüm almıştır?
.................................................................................................................................................
5. Beyşehir Gölü’ün derinlik ölçüleri ne zaman karşılaştırılmıştır?
.................................................................................................................................................
6. Ağaçlandırma çalışmalarını kim başlatmıştır?
.................................................................................................................................................

  Aşağıdaki gazete haberini okuyunuz ve verilen yönergeleri uygulayınız.
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8. Etkinlik: Okuduğunuz metni kendi kelimelerinizle yeniden oluşturunuz.

...........................................................

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................
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  Yazdığınız efsanenin en beğendiğiniz bölümünü anlatan bir resim çiziniz.9. Etkinlik:
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Aşağıdaki metni okuyunuz. Metindeki anlatım bozukluklarını düzelterek metni 
yeniden yazınız.
10. Etkinlik:

 .........................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................   
 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 .........................................................................................................................................

 Bu konuda herkesin fikir ve görüşünü almalıydım. Havalar çok soğuktu. Programın ön-
gördüğü zamanda projeyi tamamlamıştım. Ne yazık ki  o gün hava sıcaklığı sıfırın altında eksi 
sekiz dereceydi. Yirmi dakika geçmesine rağmen program henüz, hâlâ başlamamıştı. Belli 
ki soğuklardan dolayı kimse gelememişti. Proje sunumu ile ilgili toplantının iptal edilmesi söz 
konusuydu. Ne yapacağımı şaşırmıştım. Hemen bir çözüm bulmak zorundaydım. Bir daha bu 
sıkıntıyı yaşamak istemiyordum.  

 Ben aslında güç ve müşkül zamanlarda sorunları kolayca çözebilecek kabiliyete sahip-
tim. Nitekim bu  görünüşümü de korumak istiyordum. Çünkü bilinen önemli özelliğim sorun-
ların üstesinden gelmekti. Yoksa  iş adamlarının ve bankaların  ilgi göstereceği kadar çok var-
lıklı, zengin biri değildim ama neşeli, sağlıklı, şen bir kişiydim. Bu yüzden de bu tarzım dışardan 
bakan insanların hakkımdaki düşüncelerini olumlu etkiliyordu. Tabi bu söylediklerim yaşanmış 
deneyimlerinden hareketle ulaştığım bir sonuçtu. Sonunda aklıma çok iyi bir fikir geldi.Toplan-
tının iptal edilmemesi için etrafa  başkanın da toplantıya katılabileceğini  yaymaya çalıştım. 
Bu  söylentiyi etrafa yaymamdan yarım saat sonra toplantı salonunu davetlilerle doldu. Bu 
durum beni pek şaşırtmadı. Beni şaşırtan durum başkanın da toplantıya katılmasıydı. Projemi 
artık tanıtabilirdim. İlk olarak saksıya ektiğim çam fidanını salona göstererek projemi anlat-
maya başladım.
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ZAMANI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK

Aşağıdaki kutucuklarda okuduğunuz metinde geçen ve aynı kavram alanı-

na giren kelimeler vardır.

Yazar metnin giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinde nelerden bahsetmiştir? Ya-

zınız.

1. Etkinlik:

2. Etkinlik:

 a. Bu kelimelerin neden aynı kavram alanına girdiğini noktalı yerlere yazınız.

ömürboş geçmek

Giriş

Gelişme

Sonuç

vakit geç kalmak yaş sene 

 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................  
 ........................................................................................................................
 ........................................................................................................................

 b. Okuduğunuz metinde aynı kavram alanına giren dört kelime de siz yazınız. 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................
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 Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini ilgili kutucuk-

lara yazınız.

3. Etkinlik:

 Okuduğunuz metin için farklı bir başlık bulunuz. Bu başlığı da neden yazdığı-

nızı açıklayınız.

4. Etkinlik:

 Okuduğunuz metnin dil, anlatım ve içerik özelliklerini değerlendirmek ama-

cıyla aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Soruların sonundaki noktalı yerlere de ulaştığı-

nız sonucu yazınız.

5. Etkinlik:

Konu

Yardımcı Fikirler

Ana Fikir

 .......................................................................................................................................

 .......................................................................................................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

 ..............................................................

Benim Başlığım
Başlığı Koyma Nedenim

 ............................................
 ............................................

 ..................................................................
 ..................................................................
 ..................................................................

• Okuduğunuz metinde cümleler genellikle kaç kelimeden oluşmuştur?

......................................................................................................................................................

• Anlamını bilmediğiniz kelimelerin sayısı ne kadardır?

......................................................................................................................................................

• Yazarın verdiği örnekler akılda kalıcı mıdır?

......................................................................................................................................................

• Metinde sebep-sonuç, amaç-sonuç ilişkileri kurulmuş mudur?

......................................................................................................................................................

• Metinde düşünceyi geliştirme yolları kullanılmış mıdır? Kullanıldıysa hangisi ya da hangi-
leri kullanılmıştır?

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................
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Aşağıdaki kelime ve kavram havuzundaki kelime, kelime grubu ve kavram-

lardan yararlanarak “iki günü eşit olan zarardadır.” sözüyle ilgili söyleşi türünde bir yazı 

yazınız.

6. Etkinlik:

  ...........................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ..................................................................

• Metinde verilen örnekler yeterli midir?

......................................................................................................................................................

• Yazarın duygu ve düşüncelerini bize aktarma tarzını içten ve samimi buldunuz mu?

......................................................................................................................................................

• Yazarın metinde anlattığı konu güncelliğini korumakta mıdır? 

......................................................................................................................................................

• İçerik ile verilen örnekler birbiriyle uyumlu mudur? 

......................................................................................................................................................

Sorulara Verdiğiniz Cevaplara Göre Ulaştığınız Sonuç

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zaman yönetimi 
vakit
başarı

boş vakit
saat
mutluluk

plan
gün
alışkanlık

anı değerlendirme
şimdi
yarın
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 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ................................................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................
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Aşağıdaki metinde yer alan yay ayraçların içine uygun noktalama işaretlerini 
yazınız.
7. Etkinlik:

 Hayfa’ya çıktılar ve onu bir trene koydular( )

 Artık ana dili büsbütün işitilmez olmuştu( ) Hasan köşeye büzüldü( ) bir 
şeyler soran olsa da susuyordu( ) yanakları pençe pençe( ) al al olarak susuyor-
du( ) Portakal bahçelerine dalmış( ) göğsünde bir katılık( ) gırtlağında lokmasını 
yutmamış gibi bir sert düğüm( ) daima susuyordu( )

 Fakat hem baştan başa çiçek açmış hem yemişlerle donanmış güzel( ) ıslak 
bahçeler de tükendi( ) zeytinlikler de seyrekleşti( )

 Yamaçlarında keçiler otlayan kuru( ) yalçın( ) çatlak( ) dağlar arasından geçi-
yorlardı( ) Bu keçiler kapkara( ) beneksiz karaydı( ) tüyleri yeni otomobil boyası 
gibi aynamsı bir cilayla kızgın güneş altında( ) pırıl pırıl yanıyordu( )

 Bunlar da bitti( ) göz alabildiğine uzanan bir düzlüğe çıkmışlardı( ) ne ağaç 
vardı ne dere ne ev( ) Yalnız ara sıra kocaman kocaman hayvanlara rast geliyor-
lardı( ) çok uzun bacaklı( ) çok uzun boylu( ) sırtları kabarık( ) kambur hayvanlar 
trene bakmıyorlardı bile (   ) Ağızlarında beyazımsı bir köpük çiğneyerek dalgın 
ve küskün arka arkaya( ) ağır ağır( ) yumuşak yumuşak iz bırakmadan ve toz 
çıkarmadan gidiyorlardı( )

  Refik Halid KARAY

 Fakat vapur şuraya buraya uğrayıp bir sürü yolcu bıraktıktan sonra 
sıcak memleketlere yaklaşınca kendisini bir durgunluk aldı( ) Kalanlar 
bilmediği bir dilden konuşuyorlardı ve ona İstanbul’daki gibi ‘’Hasan 
gel!’’, ( )Hasan git( )( ) demiyorlardı( ) ismi değişir gibi olmuştu( ) Has-
sen şekline girmişti( )
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Aşağıdaki cümlelerdeki anlatım bozukluklarını belirleyip cümlelerin doğru 

hâllerini yazınız.

8. Etkinlik:

Cümle: Her Allah’ın günü bize uğrar.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  ................................................................................................................. 

Cümle: Bu konuda fikir ve görüşlerini almalıyım.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  .................................................................................................................

Cümle: Sınavdan çıkanların kâğıtları toplamaya başlandı.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  ................................................................................................................. 

Cümle: Hayat beklenmedik sürprizlerle insanları dener.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  ................................................................................................................. 

Cümle: Spor yapmayanlar daha çok doktora gidiyor.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  .................................................................................................................

Cümle: Adamın paçaları ıslanmış, hiç umursamıyordu.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  ................................................................................................................. 

Cümle: Otobüs saplandığı çamurdan daha henüz çıkamadı.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  .................................................................................................................

Cümle: Hiçbiri onunla vakit yitirmek istemiyordu.

Anlatım bozukluğunun nedeni:  ................................................................................................

Cümlenin doğru hâli:  .................................................................................................................
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 Dinlediğiniz efsane ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.2. Etkinlik:

Efsanedeki şahıslar kimlerdir?

Olay ne zaman yaşanmıştır?

Anlatılan olay nedir?

.................................................

.................................................

.................................................

Olay nerede geçmektedir?
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

1. Etkinlik:
KIZ KALESİ

 1. âdet

 2. yurt

 3. tertip

 4. misafir

 5. nesil

 6. vakit

 7. fikir

 8. kıyı

 9. il

 10. bina

 a. Verilen kelimelerin eş anlamlılarını uygun yerlere yazarak bulmacayı doldurunuz.

 b. Numaralandırılmış kutulardaki harfleri ilgili yerlere yazarak şifreyi bulunuz.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2

7

5

1

8

3 9

6

4

10.

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Dinlediğiniz metinde geçen olayları oluş sırasına göre kendi cümlelerinizle ifa-
de ediniz.
3. Etkinlik:

Aşağıdaki cümleleri tamamlayınız. Bu cümlelerdeki amaç ve sonuç ifade 
eden yargıları yazınız.
4. Etkinlik:

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

 ................................................................................................................................

   ........................................................................................................................

   ......................................................................................................................

   .....................................................................................................

   .....................................................................................................

Bey kızını kâhine götürür. Çünkü  ......................................................................
............................................................................................................................
Amacı:  ...............................................................................................................
Sonucu:  ..............................................................................................................

Bey ....................................................................................... karar verir. Çünkü
............................................................................................................................
Amacı:  ...............................................................................................................
Sonucu:  ..............................................................................................................

Yıllar sonra bu kalede eğlenceler düzenlenir. Çünkü .............................................
............................................................................................................................  
Amacı:  ...............................................................................................................
Sonucu:  ..............................................................................................................
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5.

6.

Etkinlik:

Etkinlik:

 Kendinizi babanın yerine koyarak olay, duygu ve düşünceleri yorumlayınız.

 Aşağıdaki efsaneyi okuyunuz. Dinlediğiniz metinle karşılaştırarak benzer ve 

farklı yönleri yazınız.

 ÇOBANDEDE KÖPRÜSÜ
 Erzurum-İran transit yolunda seyredenler çok çeşitli tabiî manzaralarla karşı karşıya kalırlar. 
Aras Nehri’nin geniş yatağını takip ettikçe her an değişen manzara, insanı, Doğu’ya değil de 
Batı’ya gidiyormuş gibi büyüler. Bu tabiî güzelliklerin dışında yol boyunca çeşitli tarihî kalıntılar da 
dikkatimizi çeker. Bunlardan başka bir de bugün altı gözünden su geçen yedi gözlü köprü vardır. 
İnanışa göre, yoldan itibaren ilk göz olan kapalısında, köprünün yıkılması hâlinde yeniden yapımı-
nı sağlayacak para saklıdır.

 Pasinler-Horasan yolunda Hınıs ve Muş istikametine ayrılan yolun hemen başında bu köprü-
nün hikâyesi şöyledir:

 Bugün bu köprünün bulunduğu yerin hemen yakınlarına bir köprü yapılmaya karar verilir. 
Zamanın teknik elemanları gelirler, ölçerler, biçerler ve köprünün kurulacağı yere karar verirler.
Köprü inşasına başlanabilmesi için köprü ayaklarına yer hazırlamak gerekir. Fakat yapılan bütün 
çalışmalar boşa gider, bir türlü köprünün ayaklarını tutturamazlar. 

 Bunlar bu işin nasıl olacağını düşünüp taşınırlarken civardaki sürüsünü otlatan bir çoban yan-
larına gelir. İşin aslını öğrendikten sonra sağına, soluna bakınır; biraz düşündükten sonra elindeki 
deyneği Aras Nehri’nin uygun bir yerine saplar. Orada bulunanların hayret eden bakışları arasın-
da ayrı yeri eliyle işaret edip sürüsünün başına döner.

 Çoban gittikten sonra, onun işaret ettiği ve ona uygun olan yerleri köprüye ayak olarak 
seçerler. Nitekim yaptıkları yeni ayaklar dayanıklı olur ve böylece köprüyü tamamlarlar. Köprünün 
meydana gelmesinde emeği olduğu için adına “Çobandede Köprüsü” denir.

Saim SAKAOĞLU

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................................................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

 ...................................................................

Benzer Yönleri Farklı Yönleri
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 Aşağıdaki metinde boş bırakılan cümleleri metnin anlam bütünlüğünü dik-

kate alarak doldurunuz.

7. Etkinlik:

KIZ KALESİ

 Vaktiyle bugünkü İçel ilimizin bulunduğu bölgeye hâkim olan 
....................... . Bu ...........................,,,..................... Bey, o devrin âdetine  
uyarak ......................................................................................................
............................ Kâhin, kızın on dokuz yaşına girince .........................
........................................................... . Buna çok üzülen bey derin derin 
.............................. . Ne yapsam da kızımı bu korkunç gelecekten kurtarsam 
............................. Beyin ................................................. Denizin ortası-
na ................................................... Bey eğer kızını bu kaleye yerleştirir 
de orada yaşamasını sağlarsa yılanın sudan geçemeyeceği için ..................
...................................................... Bunun üzerine bu fikrini gerçekleştir-
mek için harekete geçmiş. Planlar hazırlanmış ve  bugünkü Kız Kalesinin 
......................................................................................... Aradan günler, 
aylar,yıllar geçmiş. Sonunda  beyin istediği kalenin ............................ . 
Artık beyin çok sevdiği kızı bu kalede  ........................................ . Bey 
kızının karşıya şehre geçmesine hiçbir zaman ......................................... . 
Aradan yıllar geçmiş beyin kızı on dokuz yaşını tamamlamış. Bey bunu 
kutlamak için .................................................... Bu eğlencelere ..................
........................ . Davet edilenler arasında buluna bir köylü kadın da hedi-
ye olarak bağından .............................................................. . Fakat köylü 
kadın üzümleri sepete doldururken onun dalgılığından istifade eden bir 
yılan  ............................. . Köylü kadın bunu fark etmemiş. Köylü kadın 
doğum günü kutlamaları sırasında sepeti beyin kızına hediye etmiş. Beyin 
kızı üzümü çok seviyormuş. Bu sepeti doğruca odasına çıkarttırmış. Gece 
geç vakitte herkes gittikten sonra ................................ . Misafirler gittikten  
ve eğlence bittikten sonra genç kız, .......................... . Çok sevdiği üzümler-
den yemeye başlamış. Fakat tam bu sırada sepetin içindeki .........................
...................................................................... . Bugün Akdeniz'in bu şirin 
köşesinden geçenler ..................................................  ve kalenin hikâyesini 
..................................................... . 

Saim SAKAOĞLU
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8. Etkinlik: Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde yer alan anlatım bozukluklarını düzelte-

rek metni yeniden yazınız.
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 KENDİNİ TANI, MUTLU OL
  Bu dünyada başarı kazanmış 
bir kişi olarak yaşamak istersen ha-
yatın gerçeklerini öğrenmen ge-
rekir. Bunların en acılarından biri 
birtakım sınırlamalarla doğmuş ol-
mamızdır. Fakat bazı beceriler ve 
yeteneklerle zenginleşmiş olduğu-
muzu bilmek dengemizi sağlar. Bu 
sınırlamalar  ve yetenekler yaşamı-
mızın yolunu saptar.  
    Bu durumu yadsımaya kalkış-
mak her girişimden yenik çıkmamız 
sonucunu verir. Oysa kişiliğimize 
başkalarının yaşamına göre şekil 
vermek yerine kendi yetenekleri-
mizi kabul eder ve onları geliştirir-
sek mutluluğa ulaşırız.  
 Abraham Lincoln (Abraham 
Linkoln)  çok çirkin, Franklin Ro-
osvelt (Franklin Ruzvelt) ise kötü-
rümdü. Fakat hiçbiri başkalarının 
doğal ayrıcalıklarına imrenerek 
zaman yitirmedi. Bunun yerine her 
biri yalnız kendi kişiliğine güvene-
rek başarmaya çalıştı. Böyle yap-
makla kalabalık kitlelerin sevgi, 
saygı ve hürmetini kazandılar. Sen 
de kendi çalışma alanında onların 
yaptığı her şeyi kesinlikle yapabilir-
sin.
  Sen  olarak ancak sen olmakla 
başarıya ulaşabilirsin. İçinde liderlik 
yeteneği varsa bu yeteneği ge-
liştir. Ödeyeceğin fiyat ne olursa 
olsun memnun kalacaksın. Fakat 
kişiliğin seni başka bir yöne sürüklü-
yorsa oraya git çünkü ancak ken-
dini bulmakla gerçek mutluluğa 
ulaşabilirsin.
      James HUGHES (Ceymis HAGS)
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TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

DAHA DÜN

Anadolu notları arasına bugün, dumanı üstünde bir Rumeli notu sıkıştırıyorum. 
Trenle Çatalca’ya şöyle bir gidiş geliş… İstanbul sonbaharı için daha hoş bir gezinti olur 

mu?
Arkamda ipincecik bir elbise, ayağımda bir yazlık iskarpin…Yalnız geceye doğru belki 

hava serinler diye koluma hafif bir pardösü alıyorum. Ben, daha köşe başını dönerken hafif 
bir yağmur çiselemeye başlıyor. Ziyanı yok. Yaz yağmuru ne kadar sürer…

Kompartımanda yalnızdım. Tren Kumkapı’ya yaklaşırken pencereden hafif bir serinlik ge-
liyor. İhtiyaten pencereyi kapıyorum. Fakat serinlik kesilmiyor. Etrafıma bakınarak bir delik 
beşlik arıyorum. Bulamayınca pardösüyü sırtıma alıyorum.

Bakırköy’ü geçtikten sonra o da beni ısıtmamaya başlıyor. Bu defa, gene etrafıma, pen-
cere ve kapı aralıklarına bakıyorum. Nihayet iskarpinlerim gözüme ilişiyor: Sokakta ben far-
kında olmadan altları ıslanmış; su, yavaş yavaş çoraplara yürümüş…

Florya’dan sonra artık ayaktayım. Çünkü gittikçe artan anlaşılmaz soğuğa karşı vagonun 
içinde dolaşmaktan başka çare yok.

Hava, duman ve yağmur içinde… Görünürlerde ağaçlar ve yeşillik olmadığı için etraf 
birdenbire bir kara  kış rengi bağlamış.

Reşat Nuri GÜNTEKİN

A. 1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

1. Aşağıdaki deyimlerin metindeki anlamlarını sözlükten bulunuz ve deyimleri birer cüm-
lede kullanınız.

2. Aşağıdaki sorulardan hangisinin ya da hangilerinin cevabı metinde yoktur? İşaretle-
yiniz.

3. Metnin ana fikrini yazınız.
 ...................................................................................................................................................  

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

dumanı üstünde
Metindeki Anlamı:

Cümle:

gözüne ilişmek
Metindeki Anlamı:

Cümle:

Yolculuk nereden nereye yapılıyor?

Yolculuk kaç kişiyle yapılıyor?

Yolculuğu bize kim anlatıyor?

Yolculuğu yapan kişinin duyguları zamanla nasıl değişiyor?

Yolculuğu yapan kişinin dış görünüşü nasıldır?

Yolculuğun yapılış amacı nedir?

Yolculuk neyle yapılıyor?
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B. Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerlere uygun noktalama işaretleri kullanınız.

C. 1, 2, 3 ve 4. soruları aşağıdaki şiire göre cevaplayınız.

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

ÇEVRENİN ETKİSİ
İspanyol yazarı Cervantes ( ) Servantes ( ) ( ) ( )Bana arkadaşını söyle ( ) sana kim 

olduğunu söyleyeyim ( ) ( ) diyor. Kişi ( ) yaradılışı ve gidişine uygun kimselerle arkadaşlık 
kurar. Bu yüzden bir kişinin arkadaşını tanırsak o kişinin  niteliğini de öğrenmiş oluruz.

Arkadaş seçiminin önemi büyüktür. Yanımızda iyi özelliklere sahip bir arkadaşımız varsa 
biz de ona uyarak iyi olabiliriz. Ondaki beğendiğimiz yanları kendimize uygularız ( ) Söz 
gelimi, onun dürüstlüğü, düzenliliği, kişisel çıkarını ön planda tutmama huyunu ( ) temiz-
liğini, iyi yazma ve güzel konuşma becerisini, boş zamanlarını olumlu işlerde değerlen-
dirme alışkanlığını  vb ( )  özelliklerini alırız. Giderek başkalarınca beğenilen ( ) aranan, 
sevilen bir kişi oluruz. 

Metin GÜL

1. Şiirde geçen “iki gözü iki çeşme” deyimiyle anlatılmak istenilen aşağıdakilerden han-
gisidir?

A. Vatanın çok üzülmesi
B. Derelerin yas tutması
C. Dağların yasta olması
D. Derelerin sürekli ağlaması

NUTUK

“Vatan boylu boyunca vurulmuş
İki gözü iki çeşme derelerin,
Dağlar kapkara yasından,
Ovalar tüm kavrulmuş,
Düşman kan içinde parmaklarıyla
Ta Kars’a kadar Menderes Ovası’ndan

-Geldi geçti ama hatırlanmalı-
Neler çektik o günler milletimle ben;
Bir bir yollara düştüler perperişan,
Aç susuz ama aşk içinde,
Yanmış yakılmış damları koyup
Sessiz sedasız köylerden”

Turgut UYAR
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2. “-Geldi geçti ama hatırlanmalı-” dizesinde hatırlanması gerekenin ne olduğu hangi 
seçenekte verilmiştir? 

A. Yanmış yakılmış evlerle ortada kaldığımızın
B. Sessiz sedasız yollara düştüğümüzün
C. Milletçe o günlerde neler çektiğimizin
D. Aşk içinde aç susuz kaldığımızın

3. Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A. Milletin zafer sevinci
B. Şairin memleket özlemi
C. Şairin vatan sevgisi
D. Memleketin yaşadığı sıkıntı

4. Yukarıdaki dizelerin hangilerinde insana ait özellikler nesnelere aktarılmıştır?
A. 1, 3 ve 4. B. 2, 3 ve 4.
C. 3, 4 ve 5. D. 1, 2 ve 3.

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğeni vardır?
A. Anneme aldığım hediyeyi beğeneceğini sanıyorum.
B. Şair dediğin işte böyle olmalı.
C. Kitaplar bize yeni ufuklar açıyor.
D. Keşke zamanında onu dinlemiş olsaydım.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim yanlış kullanılmıştır?
A. Son zamanlarda burnundan kıl aldırmıyordu.
B. Başarılarından dolayı çocuk göze gelmişti.
C. Zor zamanlarında akrabalarına kol kanat gererdi.
D. İşler  o kadar karıştı ki seç pirincin taşını.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A. Yeni makinemle arkadaşlarımın resimlerini çekeceğim.
B. Bundan aşağı yukarı iki sene öncesiydi.
C. Kardeşlerim saat üçte burada olsa gerek.
D. Bahçeye diktiğim kiraz ağacı kurumuş.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer tamamlayıcısı eksikliğinden kaynaklanan bir an-
latım bozukluğu söz konusudur?

A. Buna ancak kurul karar verir, bunu uygular.
B. Dostlarına gitmiş, yardım talep etmişti.
C. Yeni yetişen sanatçılara yardım eder, onlarla ilgilenirdi.
D. Evin tadilatını yarın bitirecek, evi sonra da satacak.
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