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KKTC 
MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANLIĞI YAYINIDIR

Bu kitap, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına aittir ve her hakkı saklıdır.
Kitabın metin, soru, resim ve şekilleri kısmen de olsa hiçbir surette alınıp yayımlanamaz

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, 

"Medeniyet!" 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 şehîd oğlusun, incitme, yazıktır, atanı: 

Verme, dünyâları alsan da, bu cennet vatanı.

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki fedâ? 

Şühedâ fışkıracak toprağı sıksan, şühedâ! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hudâ, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüdâ.

Ruhumun senden, İlâhî, şudur ancak emeli: 

Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli. 

Bu ezanlar-ki şehâdetleri dînin temeli- 

Ebedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşım; 

Her cerihamdan, İlâhî, boşanıp kanlı yaşım, 

Fışkırır ruh-i mücerred 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. 

Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl: 

Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın hürriyet; 

Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklâl!

İSTİKLÂL MARŞI

Mehmet Âkif ERSOY
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ANDIMIZ

Türk’üm
Doğruyum, Çalışkanım

İlkem,
Küçüklerimi korumak
Büyüklerimi saymak
Yurdumu, milletimi,

özümden çok sevmektir.

Ülküm,
Yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk!
Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe

Durmadan yürüyeceğime and içerim

Varlığım,
Türk varlığına armağan olsun.

Ne Mutlu Türk’üm diyene!”

Mustafa Kemal ATATÜRK
(1881-1938)
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TARTIŞALIM

OKULUMUZ

 

 
Yandaki boşluklara oku-
lunuzda sevdiğiniz ve 
sevmediğiniz kurallar-
dan üçer tanesini yaza-
lım. Daha sonra bunları 
arkadaşlarımızla tartı-
şalım.

  
Sevdiğim Kurallar 

1. …………………………………

…………………………………
 

 

2. …………………………………

…………………………………
 

 

3. …………………………………

…………………………………
 

Sevmediğim Kurallar 

1. …………………………………

…………………………………
 

 

2. …………………………………

…………………………………
 

 

3. …………………………………

…………………………………
 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

neşe : .................................................................................................................

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

bilgi : ..................................................................................................................

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

yuva : ...............................................................................................................

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

kaygı : ................................................................................................................

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

duygu : ...............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1) Okula gitmek önemli midir? Neden?

 2) Okul bize neler kazandırır?

OKULUMUZ

Her yerden daha güzel
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul,
Neşe, bilgi yuvası.

Güzel kitaplar burada,
Birçok arkadaş burada,
İnsan nasıl sevinmez,
Böyle yerde okur da?

Senin çatın altında
Girmez kötü duygular,
Bilgi giren yerlerde
Kalmaz artık kaygılar.

Her yerden daha güzel
Bizim için burası,
Okul, sevgili okul
Neşe, bilgi yuvası! 

Rakım ÇALAPALA
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Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullana-
lım.

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Şair, “Her yerden daha güzel” sözüyle neresini anlatmak istiyor?

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

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

2. Şair, okulun niçin sevilmesi gerektiğini düşünüyor?

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

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

3. Şair kaygıların neden kalmadığını söylüyor?

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

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

4. Bu şiir, kaç dörtlük ve kaç mısradan oluşmuştur?

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

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

5. Bu şiire yeni bir başlık da siz öneriniz.

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

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

Aşağıda verilen şiirin bölümlerini örnekteki gibi düz yazı şeklin-
de yazalım.

Her yerden daha güzel 

Bizim için burası.

 Burası bizim için her yerden daha güzel.

Güzel kitaplar burada,

Birçok arkadaş burada.

 Burada ............. .................. ve güzel ................. vardır.

Okul, sevgili okul

Neşe, bilgi yuvası!

 Okul, .................... ve ............... yuvasıdır.

Bilgi giren yerlerde 

Kalmaz artık kaygılar,

 ................. giren yerlerde ................. kalmaz.

 

 

 

 

ETKİNLİK 3ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

neşe : ......................................................................................................

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

bilgi : .......................................................................................................

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

yuva : ......................................................................................................

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

kaygı : .....................................................................................................

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

duygu : ....................................................................................................

................................................................................................................
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Şimdi de karikatürle ilgili konuşalım.

Ÿ Karikatürdeki çocuğun annesi veya babası siz olsaydınız, çocuğa 
ne derdiniz?

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

 
Ÿ Yukarıdaki çocuk gibi sizin de bazen okula gitmek istemediğiniz 

zamanlar oluyor mu? Neden okula gitmek istemiyorsunuz?

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

Ÿ Okulların daha eğlenceli olması için önerileriniz nelerdir?

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

Yandaki karikatürdeki öğren-
cinin adına siz karar verin… 
Gördüğünüz karikatürü öy-
küleştirerek aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAZALIM

Bugüne kadar yüzlerce kez okula geldiniz. Hiç aklınızdan çıkmayan 
bir okul gününüzü düşününüz. O gün yaşadıklarınızı yazınız.

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................
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Şimdi de karikatürle ilgili konuşalım.

Ÿ Karikatürdeki çocuğun annesi veya babası siz olsaydınız, çocuğa 
ne derdiniz?

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

 
Ÿ Yukarıdaki çocuk gibi sizin de bazen okula gitmek istemediğiniz 

zamanlar oluyor mu? Neden okula gitmek istemiyorsunuz?

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

Ÿ Okulların daha eğlenceli olması için önerileriniz nelerdir?

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

Yandaki karikatürdeki öğren-
cinin adına siz karar verin… 
Gördüğünüz karikatürü öy-
küleştirerek aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAZALIM

Bugüne kadar yüzlerce kez okula geldiniz. Hiç aklınızdan çıkmayan 
bir okul gününüzü düşününüz. O gün yaşadıklarınızı yazınız.
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 Türkçe sözcüklerin anlamları, kullanıldıkları cümleye göre farklılık göstere-

bilirler. Bu anlam farklılıkları en temel şekli ile üç grupta incelenir. 

Bunlar: 

1- Gereçek Anlam  2- Mecaz Anlam  3- Terim Anlam

1- Gerçek Anlamlı Sözcükler:  Sözcüklerin herkes tarafından bilinen, söy-

lendiği zaman akla gelen ilk anlamıdır.

Örnek: Sıcak çayı hemen içemedi.

(Sıcak: Akla gelen ilk anlamı ile kullanıldı.) 

2- Mecaz Anlamlı Sözcükler:  Sözcüklerin gerçek anlamları dışında kalan 

anlamlarıdır.

Örnek: Adam bizi çok sıcak karşıladı. 

   (Sıcak: Akla gelen ilk anlamı ile kullanılmadı.) 

3- Terim Anlamlı Sözcükler:  Belli bir alana ait olan ve o alanda anlam ka-

zanan sözcüklerdir. Terim anlamlı sözcükler duyulduğu zaman, akla ilk 

önce ait oldukları alanı getirmelidir.

Örnek: Doktor, ilaç, hemşire, serum (Tıp alanı ile ilgili) 

     Harf, alfabe, hece, yumuşama, sesli (Türkçe alanı ile ilgili) 

     Pota, smaç, serbest atış, turnike (Basketbol alanı ile ilgili)

***NOT: Terim anlamlı sözcükler, ait oldukları alan dışında kullanılırsa, terim 

anlamından çıkıp farklı bir anlam kazanmış olurlar.

Örnek: Öğretmen tahtaya daire çizdi. (Terim anlamlı – geometri alanı)

Ablam için bir daire kiralandı.  (Terim anlamlı değil)

**Eğer böyle bir durumla karşılaşıyorsanız, terim anlamlı olduğunu düşündü-

ğünüz kelimenin hangi alana ait olduğunu da bulabilmeniz gerekir.

                                                  SÖZCÜKTE ANLAM

1- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında 

kullanılmıştır?
A) İlk damlalardan sonra yağmur birden coştu.
B) Havalar ısınınca ağaçların tomurcukları patladı.
C) Serin ama tatlı bir yaz akşamı yaşıyorduk.
D) Göl kıyısında bir sürü bodur ağaç vardı.

2- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamında 

kullanılmıştır?

A) Bu boş sözleri dinlemekten bıktım.

B) Masadakileri buraya getirir misin?

C) Elinde büyük bir şişe vardı.

D) Yaralı bacağını sıkıca sardık.

3- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamlı 

değildir?

A) Tarlanın kenarındaki ağaç kurumuş.

B) Galiba pantolonunun paçası yırtılmış.

C) O adamdan da para sızdırmış.

D) Evini kendi elleriyle yapmış.

4-  I. Havada kuşlar uçuyor.

II.  Yarın Türkiye'ye uçuyor.

III. Güneşten bu perdenin rengi uçmuş.

IV. Sıcağın etkisiyle nehrin bu bölümündeki sular uçmuş.

Yukarıdaki cümlelerde "uçmak" sözcüğü kaç değişik anlamda 

kullanılmıştır?

 A) 4   B) 3   C) 2   D) 1

5- Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamlıdır?

 A) Şiirin bu dizesi oldukça güzeldi. B) Bize iki çay yollasana!

 C) Bu defteri senin için aldım.  D) Kazağı benimkine benziyor.
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6- “Uyumak” sözcüğü hangi cümlede diğerlerinden farklı bir anlamda 

kullanılmıştır?
 A) Bebek, daha yeni uyudu. B) Adamı, yalanlarıyla uyuttu.
 C) Kızını evinde uyutmuş.  D) O da bizimle birlikte uyudu.

7-  “Işık” sözcüğü hangi iki cümlede birbirine yakın anlamda kulla-

nılmıştır?

 I.   Oturma odasının ışığı hala yanıyordu.

 II.  Makinenin üstündeki ışık birden söndü.

 III. Gün ışığı yavaş yavaş dağları aydınlatıyordu.

 IV.  Bu sporcuda bir ışık olduğuna inanıyor.
 
 A) I -  II  B) I -  III  C) I - IV  D) II -  IV

BABAMIN KİTAP SANDIĞI

Yandaki boşluklara kitaplığı-

mızda yer alan dört tane kita-

bın ismini yazalım. Daha sonra 

bu kitaplardan en çok beğen-

diğimizi sınıfa getirip arkadaş-

larımıza tanıtalım.

ANLATALIM

 

KİTAPLIĞIM

  

 
2. 

4. 

1. 

3. 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

sandık: ................................................................................................................

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

piyes: ..................................................................................................................

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

bilge: ...................................................................................................................

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

gizemli: ...............................................................................................................

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

anı: .....................................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Kitap okumak önemli midir? Neden?

2) Okumaktan zevk aldığınız kitap türü nedir? En son hangi kitabı okudunuz?
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BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

hak : ...................................................................................................................

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

görev : ................................................................................................................

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

komut : ...............................................................................................................

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

kafa şişirmek : ...................................................................................................

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

fırça yemek : .......................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

     1) Çocuk olarak haklarınız nelerdir?

     2) Ailenize her istediğinizi aldırmak hakkınız mıdır? Görüşlerinizi nedenleriyle    

         belirtin.

İSMAİL, BONCUK’LA DERTLEŞİYOR

Çocuk olarak birçok hak ve görevi-

miz vardır. Yandaki boşluklara hak 

ve görevlerimizden aklımıza gelen 

üçer tanesini yazalım. 

 

  

  

ÇAĞRIŞIM SÖZCÜKLERİ

HAK GÖREV
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İSMAİL, BONCUK’LA DERTLEŞİYOR

“Anlamadım." dedi Boncuk. "Siz çocuklar, hiç durup dinlenmeden ders mi çalışı-

yorsunuz? Oyun oynama hakkınız yok mu?"

"Hak mı? O da ne? Biz çocukların hakları yok ki. Bizim yalnızca görevlerimiz vardır. 

Sabahleyin kalkarız, annelerimizden hemen, ‘Git, dişini fırçala! Yüzünü yıka! Çantanı 

hazırla! Giyin! Odanı topla! Kahvaltını yap! Yumurtanı bitir! Çabuk ayakkabılarını giy! 

Paltonu ilikle! Başlığını tak! Eldivenlerini unutma! Servisi bekletme!’ diye, sabah ko-

mutlarını alırız. Sonra, servis gelir. Şoför, ‘Kıpırdamayın! Konuşmayın! Doğru otu-

run!’ komutlarını verir. Ardından okula gideriz, sıraya gireriz. Herkesin suratı bir karış 

asıktır. Ödevlerini bitirenler, birazcık neşeli görünürler. Otuz kişilik sınıflarda ders ya-

parız. Zavallı öğretmenlerimiz, hangi birimizle ilgilensin? Kiminin burnu akar, kimi ök-

sürür, kiminin çişi gelir. Kimi gelip, evde olup biteni öğretmene anlatmak ister. Nasıl 

çıldırmıyor şu öğretmenlerimiz, anlamıyorum.
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Neyse, öğretmenimi sana daha sonra anlatırım.

Teneffüslerde, dışarı çıkıp oynamak isteriz. Küçücük bir bahçede sekiz yüz çocuk, 

oyun oynayacak yer bulabilirsen, helâl olsun! Erken gelen yer kapar, ya da yumruğu 

güçlü olan veya en çok ciyaklayan...

Sonra biz birbirimize komut vermeye başlarız. ‘Çekil! Sen oynamıyorsun! Mızıkçı-

lık yapma! Topu bana ver! Bu benim topum.’

Akşam, başka komutlarla geçer. Baba eve gelir. Yorgundur. Şefinden ya da müdü-

ründen fırça yemiştir. Cinleri tepesindedir. Kimse, ona bir şey soramaz. Aman, der 

annem, ‘Babanızı kızdırmayın! Babanızın kafasını şişirmeyin! Ona bir sorununuzu an-

latmayın! Dersinizi çalışın! Hadi, artık yatın! Dişlerinizi fırçalamayı unutmayın! Sütü-

nüzü için! Üstünüzü doğru dürüst örtün!’

İşte, bizim bir günümüz bu komutlarla geçer. Aslında daha hepsini anlatmadım. 

Hadi söyle bakalım, bu durumda bizim haklarımız mı var, yoksa görevlerimiz mi?

“Hadi, söyle bakalım Boncuk!” Boncuk çok şaşırmıştı. Ne söyleyeceğini bilemedi. 

Daha doğrusu, bu durumda söylenecek hiçbir şey yoktu. Ama yine de sormadan ede-

medi: "Peki hiç mi hakkınız yok?"

“Var." dedi İsmail. "Ara sıra kendimize oyuncaklar, giysiler ve saatler aldırma hak-

kımız var. Sokağa çıkmadan, evin içinde ortalığı birbirine katma hakkımız var. Gez-

meye gittiğimiz yerde, istediğimiz bazı şeyleri aldırma hakkımız var. Sonra bazı 

hafta sonları, oyun salonlarına gidip atari oynama hakkımız var." 

Necdet Neydim
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ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. İsmail'in annesinden aldığı görevler nelerdir?

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

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

2. Öğretmenlerin dertleri nelerdir?

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

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

3. İsmail neden babasına dertlerini anlatamıyor?

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

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

4. Parçaya göre çocukların hakları nelerdir?

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

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

5. Sizce çocuk hakları neler olmalıdır?

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

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

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullana-
lım.

hak : .........................................................................................................

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

görev : .....................................................................................................

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

komut : .....................................................................................................

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

kafa şişirmek: ............................................................................................

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

fırça yemek : .............................................................................................

..................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Aşağıda verilen sözcük ve sözcük gruplarının parçada kullanılan 
anlamlarını tahmin edelim.

İliklemek: .......................................................................................

Ciyaklamak: ....................................................................................

Mızıkçılık yapmak: .............................................................................

Kafası şişmek: ..................................................................................

Fırça yemek: ....................................................................................

Ortalığı birbirine katmak: ...................................................................

ETKİNLİK 3

Aşağıda boş bırakılan cümleleri parçaya göre tamamlayalım.

- İsmail .................... kişilik sınıflarda ders yapıyor.

- Baba, işinde .................... veya ............................dan fırça yemiştir.

- İsmail'in bir günü ....................................... geçer.

- Boncuk, İsmail'in anlattıklarından sonra “.........................................?” 
diye sordu.

- İsmail, bazı hafta sonları oyun salonlarına gidip .................................. 
oynuyor.

ETKİNLİK 5

Yukarıdaki çocukların her biri “Çocuk Hakları” ile ilgili bizlere bir 

mesaj vermektedir. Ne söylediklerini tahmin edip yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

?

?

?

?

?
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ETKİNLİK 6

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde arkadaşlarınıza ve öğretmeninize 

bir konuşma yapmanız gerekiyor. Konuşma metninizi aşağıdaki 

boşluğa yazınız.
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DİLBİLGİSİ 3

SÖZCÜK ÖBEKLERİNDE ANLAM

1- Deyimler:  Kendi gerçek anlamları dışında kullanılan kalıplaşmış söz 

gruplarına denir. Deyimlerin söyleyeni belli değildir ve genellikle –mek/ 

–mak ekleri ile biterler.

Örnek: 

      Mızıkçılık yapmak: Birlikte yapılan bir işi bahaneler ileri sürerek boz-       

mak

 Cinleri tepesine çıkmak: Çok sinirlenmek

2- Atasözleri:  Kimin tarafından söylendiği belli olmayan; özlü, ders ve 

öğüt verici söz gruplarına denir. Atasözleri, tam bir cümle şeklinde söy-

lenir.

Örnek: 

     İşleyen demir ışıldar: Çalışan ve hareketli olan insanlar hem sağlıklı olur-

lar, hem de hayatta mutlu olurlar.

   

 Güneş balçıkla sıvanmaz: Herkes tarafından bilinen bir gerçek, inkâr 

edilemez, örtbas edilemez.

3- Özdeyişler (Vecizeler):  Kimin tarafından söylendiği belli olan, top-

lumları yönlendirmek amacı ile söylenmiş özlü ve güzel söz gruplarına 

denir. 

Örnek: 

 Ne multu Türk'üm diyene. (Mustafa Kemal Atatürk)

 Korku, bilgisizlikten doğar. (Emerson)

 Düşünüyorum, öyleyse varım. (Descartes)

**Özdeyişlerin, atasözü ile deyimlerden en önemli farkı, kimin tarafından 

söylendiğinin belli olmasıdır.
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ALIŞTIRMA 3

1. Aşağıda verilen atasözlerinde ve deyimlerde bazı sözcükler eksiktir. Bu 
sözcükleri araştırıp bulalım ve eksik ifadeleri tamamlayalım.

Keskin sirke .......................................... zarar.

Bir fincan .......................... kırk yıl hatırı vardır.

Gözünü .............................. sakınmamak

Güvenme .............................. düşersin darlığa.

Bir ...................... iki cambaz oynamaz.

Birisine ........................ bağı olmak

Körle yatan ........................... kalkar.

Davulun sesi .......................... hoş gelir.

Aklını ............................. almak

2. Aşağıda  sözcüğü ile ilgili birkaç deyim verilmiştir. Bu deyim-“ağız”
leri karışık olarak verilen anlamlarıyla eşleştirelim.

Ağız açtırmamak

Ağzından baklayı 
çıkarmak

Ağzından bal damlamak

Ağzı açık kalmak
Çok konuşarak karşısındakinin konuşma-
sına izin vermemek

Hoşa gidecek şekilde konuşmak

Şaşkınlıktan hayretler içinde kalmak

Sabredemeyip sakladığı sırları birisiyle 
paylaşmak

3. Konusu  olan üç tane özdeyiş yazıp bu özdeyişlerin kimlere “EĞİTİM”

ait olduklarını belirtelim.
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Ben öğretmenim, 

Öğrencilerimin dilinde bahar, 

Ellerinde 23 Nisan'ım, 

Atatürk'ten armağan.

Ben öğretmenim,

Öğrencilerimin gözlerinde, 

Barışa umutla bakan. 

Cumhuriyet'im yüreklerinde,

15 Kasım’larla coşan.

 

Ben öğretmenim, 

Yürekleri aynadır 

Öğrencilerimin,

Yüreğime. 

Aydınlatırız yurdu, 

Atatürk ilkeleriyle.

Ben öğretmenim, 

Her sabah,

Yeniden açarım sınıfımda. 

Maviliklerde

Ay-yıldızlı bayrak dalga dalga.

Ant içer çocuklarım,

“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım...”

Ben öğretmenim, 

Kıbrıs'ın yasemininde 

Tarih tüten.

Öğretmenim ben,

Çiçeklerim, öğrencilerim.

  Şirin Zaferyıldızı

BEN ÖĞRETMENİM

S E R B E S T
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DÜŞÜNÜRÜM BAZEN

 

  

 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

saklambaç : ........................................................................................................

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

inat : ..................................................................................................................

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

çığlık çığlığa : .....................................................................................................

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

huysuz : ..............................................................................................................

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

iple çekmek : .....................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1) Ninenizden ya da dedenizden hiç onların çocukluk anılarını dinlediniz mi? 
Dinlemişseniz bunlardan birini arkadaşlarınızla paylaşınız.

2) Eskiden oynanan oyunlar ile şimdiki oyunlar arasında ne gibi farklılıklar 

vardır?

ARAŞTIRALIM

Yandaki resimde eskiden sıkça oynanan 

ip atlama oyununu görüyorsunuz. Biz de 

eskiden oynanan bir oyun hakkında bü-

yüklerimizden bilgi alıp sınıfta anlatalım.
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Atatürk ilkeleriyle.

Ben öğretmenim, 
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“Türk’üm, doğruyum, çalışkanım...”

Ben öğretmenim, 
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Tarih tüten.

Öğretmenim ben,

Çiçeklerim, öğrencilerim.

  Şirin Zaferyıldızı

BEN ÖĞRETMENİM

S E R B E S T
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BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

saklambaç : ........................................................................................................

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

inat : ..................................................................................................................

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

çığlık çığlığa : .....................................................................................................

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

huysuz : ..............................................................................................................

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

iple çekmek : .....................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1) Ninenizden ya da dedenizden hiç onların çocukluk anılarını dinlediniz mi? 
Dinlemişseniz bunlardan birini arkadaşlarınızla paylaşınız.

2) Eskiden oynanan oyunlar ile şimdiki oyunlar arasında ne gibi farklılıklar 

vardır?

ARAŞTIRALIM

Yandaki resimde eskiden sıkça oynanan 

ip atlama oyununu görüyorsunuz. Biz de 

eskiden oynanan bir oyun hakkında bü-

yüklerimizden bilgi alıp sınıfta anlatalım.
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Ninemi düşünürüm bazen 

Ninem de bir zamanlar 

Çoçuk muydu gerçekten?

Kırış buruş yanakları 

Sude'ninkiler gibi, güzel miydi'?

Balonlu sakız, çiğner miydi?

Kocaman kocaman şişirip 

Patlayınca, güler miydi?

Ninemi düşünürüm bazen 

Şimdilerde hep yorgun bacakları 

Bir zamanlar saklambaçta, tutmacada 

Yorulmak nedir bilmez miydi gerçekten?

DÜŞÜNÜRÜM BAZEN

Dedemi düşünürüm bazen 

Dedem de bir zamanlar

Benim gibi, çocuk muydu gerçekten?

İnat eder miydi

Olmayınca istediği?

Ayaklarını vurur muydu?

Çığlık çığlığa ağlar mıydı? 

Gözyaşları akar mıydı? 

Dedem de bir zamanlar

Benim gibi, komiklikler yapar mıydı?

Düşünürüm bazen 

Şu köşesinde oturan 

Yorgun ve huysuz adam, 

Benim dedem bir zamanlar kahkahalar 

Atar mıydı gerçekten?

Ninemle, dedemi düşünürüm bazen

Onlar da bir zamanlar, 

Çocukluktan sıkılıp da bizim gibi,

Yarınları iple çeker,

Büyümeyi düşler miydi gerçekten?

Ayşen Dağlı

ETKİNLİK 1

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullana-
lım.

saklambaç: ................................................................................................

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

inat: ...........................................................................................................

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

çığlık çığlığa: ..............................................................................................

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

huysuz: ......................................................................................................

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

iple çekmek: ...............................................................................................

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

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Şair, ninesinin bir zamanlar nasıl olduğunu düşünüyor?

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

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

2. Şair, ninesini kiminle karşılaştırıyor?

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

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

3. Şair, dedesini nasıl düşünüyor?

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

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

4. Şiirde kaç kıta ve mısra vardır?

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

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

5. Bu şiire başka bir başlık koymak isteseydiniz nasıl bir başlık koyardınız?

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

................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Parçada geçen aşağıdaki kelimeleri eş anlamlıları ile eşleyiniz.

a- Zaman ................................        1. iri

b- Gerçek ................................  2. usanmak

c- Kocaman ................................  3. vakit

d- Sakız ................................  4. rüya

e- Komik ................................  5. gülünç

f- Düş  ................................  6. ciklet

g- Sıkılmak ................................        7. hakikat
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ETKİNLİK 4

Bizim şu anda yaptığımız ama nine ve dedelerimizin pek yapmadığı şeyler  
nelerdir? Bunları yukarıdaki ilgili boşluğa 4-5 cümleyle yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nine ve dedelerimizin eskiden yaptığı ama bizim şu anda pek yapmadığı-
mız nelerdir? Yukarıdaki boşluğa bunlarla ilgili 4-5 cümle yazınız. 
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YAZALIM

60-70 yıl sonra nasıl bir yaşlı olmak isterdiniz? Bununla ilgili aşağıdaki 
boşluğa bir paragraf yazınız ve kendinizi nasıl bir yaşlı olarak görmek 
istediğinizi aşağıya çiziniz.

YAŞLILIĞIM

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

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

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

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 5
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Duygu, düşünce, istek, arzu ve sorunlarımızı anlatmaya yarayan ve en az bir 
sözcük kullanarak oluşturduğumuz anlamlı sözcük dizisine cümle denir.

Örnek: Ninem bir zamanlar çocuktu.
   Benim gibi çocuk muydu?
 

**Cümleler en az bir sözcükten oluşabilir. Bu sözcüğün iş, oluş ya da hareket 
bildiren sözcük veya bu görevi üstlenecek bir sözcük olması gerekmektedir. 
    Eğer bir dizilimin içinde böyle bir sözcük veya sözcük grubu yoksa bu dizilim bir 
cümle oluşturmaz.

Örnek: Dedemler ayrı
    Gözyaşları

**Cümlelerin sonuna şu noktalama işaretleri gelebilir:
1. Nokta (.)
2. Soru işareti (?)
3. Ünlem işareti (!)
4. İki nokta (:)
5. Üç nokta (...)

CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ

1) Yakın Anlamlı Cümleler:
Eş anlamlı cümlelerde, biri diğerinin yerini tutabilecek iki cümle söz konusu-

dur. Yakın anlamlı cümlelerde ise aynı özü, aynı ruhu taşıyan iki cümle vardır.

Örnek: Hayatını çocuklarının mutluluğuna adamıştı. 
   Çocuklarını mutlu etmek için hayatı boyunca uğraştı.
 

Bu cümlelerin ikisinde de söz konusu kişinin ömür boyu çocuklarının mutluluğu 
için çalıştığı ifade edilmektedir.  Buraya kadar eş anlamlılık söz konusudur. Ancak 
ikinci cümlede “uğraşmak” gibi bir ayrıntı vardır. Bu farklılık sebebiyle bu 
cümleler eş değil; yakın anlamlı olur. 

2) Zıt (Karşıt) Anlamlı Cümleler:
Anlamca birbirine zıt olan, birbiriyle çelişen cümlelerdir. Bu tür cümlelerde 

konu genellikle aynıdır; fakat konuya bakış açısı farklıdır.

                                                  CÜMLE VE CÜMLEDE ANLAM

DİLBİLGİSİ 4
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...................................................................................................
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...................................................................................................
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Örnek: Teknolojinin gelişmesi ile hayatımıza birçok alanda kolaylık gelmiştir. 
 Teknolojinin hayatımızda neden olduğu zararlar küçümse
 nemez boyuttadır. 

 

3) Neden (Sebep) - Sonuç Cümleleri:
Bir eylemin hangi gerekçeyle veya hangi sebeple yapıldığını bildiren cüm-

lelerdir. Bu tür cümlelerde birinci bölüm neden (sebep), ikinci bölüm ise sonuç 
belirtir. Bu cümlelere “neden?” ve “niçin” soruları sorulduğu zaman genellikle 
cevap alınır. 

       Örnek: Hasta olduğu için okula gelemedi.
      Böyle konuşma; beni üzüyorsun.
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ALIŞTIRMA 4

1. “Oltaya uygun yem takmayanlar, balık tutamazlar.” cümlesiyle 
anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?
A) Herkes balık tutamaz.
B) Otayla balık tutmak zordur.
C) Yem takmadan da balık tutulabilir.
D) Balık tutmak için öncelikle oltaya uygun yem takılmalıdır.

I.

II.

III.

IV.

Numaralandırılmış atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?
 A) I   B) II   C) III   D) IV

Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleyle anlamca aynı doğrultuda değil-
dir?
A) Sevmek ve sevilmek, insanın mutlu olması için önemlidir.
B) Hiçbir şey sevmek ve sevilmek kadar mutluluk vermez.
C) Yaşam, yalnızca sevmeye ve sevilmeye bağlı değildir.
D) Sevmek ve sevilmek hayattaki en önemli mutluluk kaynağıdır. 

2.

3.

Can çıkmayınca huy çıkmaz.

Sütle giren huy, canla çıkar.

Huy, canın altındadır.

Can, canın yoldaşıdır.

Hayatta bir tek mutluluk vardır: İnsanın sevmesi ve sevilmesi.
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

A) Yarın sabah kütüphaneye gideceğini söyledi.

B) Evimiz buraya yakın olduğu için yürüyerek geldim.

C) Yağmur yağdığı için trafik biraz tıkandı.

D) Sabahtan beri top oynadığı için çok terlemiş.

6. Aşağıdaki cümlelerde “amaç”, ayraçlar içinde verilmiştir. Buna göre 
bu cümlelerin hangisinde amaç doğru verilmiştir?

A) Kendini tehlikeye attı suya düşen çocuğu kurtarmak için. 

(kendini tehlikeye atmak)

B) Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. 

    (kürsüye çıkmak)

C) Paragraf sorularını çözebilmek için düzenli kitap okuyor.

    (paragraf sorularını çözmek)

D) Sağlıklı yaşamak için her gün bir saat yürür.

    (bir saat yürümek)

5. Yukarıdaki cümlenin anlamlı bir şekilde neden - sonuç bildirebilmesi 
için, noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Avrupa’da tıp okumak için...

B) Hastanın daha yavaş iyileşmesi için...

C) Buradaki eczanelerde ilaç kalmadığı için...

D) Doktor olmak için...

.................................. Avrupa’daki bir eczaneye ilaç 

    siparişi verildi.
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Anne ve baba, çocuklarının başarılı olmasını ister ve bu nedenle de 

çocukların çalışması için kurallar koyarlar. Bu, öğrenciye zor gelir ama 

unutulmamalı ki bunu çocuklarının nitelikli bir eğitim alması için yaparlar.

7. Yukarıdaki altı çizili ifadelerden hangisi içinde bulunduğu cüm-
lenin nedenidir?

 A) 1   B) 2   C) 3   D) 4

1

2 3

4

v Güneşte aşırı kaldığından yüzü bronzlaşmıştı.

S Başaramama korkusuyla her gün ders çalışıyor.

n İçine düştüğüm bunalımdan bir türlü kurtulamıyorum.

u Yaz sıcağında hayvanlar susuzluktan perişan oluyor.

8. Yukarıda sembollerle gösterilen cümlelerden hangisinde yargı 
gerekçesiyle birlikte verilmemiştir?

 A) B) C) D) v S n �t

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “niçin?” sorusunun cevabı 
yoktur? 

A) Yazılıya hiç çalışmadı ve sınavdan düşük not aldı.

B) Romancı, son eserinde köylü gençlerin amaçsızlığını anlatmış.

C) Erken kalkmadığı için işleri yetiştiremedi.

D) Yeterli alt yapı ve kaynak olmadığından şehirler çok bakımsız.
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4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden - sonuç ilişkisi yoktur?

A) Yarın sabah kütüphaneye gideceğini söyledi.

B) Evimiz buraya yakın olduğu için yürüyerek geldim.

C) Yağmur yağdığı için trafik biraz tıkandı.

D) Sabahtan beri top oynadığı için çok terlemiş.

6. Aşağıdaki cümlelerde “amaç”, ayraçlar içinde verilmiştir. Buna göre 
bu cümlelerin hangisinde amaç doğru verilmiştir?

A) Kendini tehlikeye attı suya düşen çocuğu kurtarmak için. 

(kendini tehlikeye atmak)

B) Konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıktı. 

    (kürsüye çıkmak)

C) Paragraf sorularını çözebilmek için düzenli kitap okuyor.

    (paragraf sorularını çözmek)

D) Sağlıklı yaşamak için her gün bir saat yürür.

    (bir saat yürümek)

5. Yukarıdaki cümlenin anlamlı bir şekilde neden - sonuç bildirebilmesi 
için, noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi gerekir?

A) Avrupa’da tıp okumak için...

B) Hastanın daha yavaş iyileşmesi için...

C) Buradaki eczanelerde ilaç kalmadığı için...

D) Doktor olmak için...

.................................. Avrupa’daki bir eczaneye ilaç 

    siparişi verildi.
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Anne ve baba, çocuklarının başarılı olmasını ister ve bu nedenle de 

çocukların çalışması için kurallar koyarlar. Bu, öğrenciye zor gelir ama 

unutulmamalı ki bunu çocuklarının nitelikli bir eğitim alması için yaparlar.

7. Yukarıdaki altı çizili ifadelerden hangisi içinde bulunduğu cüm-
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8. Yukarıda sembollerle gösterilen cümlelerden hangisinde yargı 
gerekçesiyle birlikte verilmemiştir?

 A) B) C) D) v S n �t

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “niçin?” sorusunun cevabı 
yoktur? 

A) Yazılıya hiç çalışmadı ve sınavdan düşük not aldı.

B) Romancı, son eserinde köylü gençlerin amaçsızlığını anlatmış.

C) Erken kalkmadığı için işleri yetiştiremedi.

D) Yeterli alt yapı ve kaynak olmadığından şehirler çok bakımsız.



ÇAĞRIŞIM SÖZCÜKLERİ

KÜÇÜK LİMON AĞACI

 

  

  Yandaki boşluklara 

“dayanışma” sözcüğü-

nü duyduğumuz zaman 

aklımıza gelen dört ta-

ne sözcük yazalım.
DAYANIŞMA

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

cılız: ....................................................................................................................

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

tepeden bakmak: .................................................................................................

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

poyraz: ................................................................................................................

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

parsellemek: ........................................................................................................

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

tahammül: ...........................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  İnsanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? 

2) Kıskançlık yapmak doğru bir davranış mıdır? Neden?
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KÜÇÜK LİMON AĞACI

Zengin bir iş adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon ağacı varmış. Mayıs 

ayı sonlarında açan limon çiçekleri, bütün bahçenin havasını bir anda değiştirir ve 

apartmanlara hapsedilmiş insanlara baharın geldiğini müjdelermiş. Ancak limon 

ağaçlarından biri, diğerinden cılız ve şekilsizmiş. Bu yüzden büyük ağaç, her fırsat-

ta onu küçümser ve ona tepeden bakarmış. Ev sahibi de cılız limon ağacından ümidi 

kesmiş görünüyordu. Ona göre ağaç, bu gidişle kuruyup ölecekti. Bu yüzden de onu 

fazla sulamaz ve bakımını yapmayı pek istemezdi.

Günün birinde esen sert bir poyraz, karlı dağların yamaçlarındaki bir grup çiçek 

tohumunu iş adamının bahçesine uçurmuş. Fakat bahçenin her tarafı parsellenmiş, 

sadece limon ağaçlarının altında yer kalmıştı. Bir an önce filizlenmek zorunda olan 

tohumlar, limon ağaçlarının yanına gelerek onların altında yeşermek için izin iste-

mişler.
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DAYANIŞMA

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

cılız: ....................................................................................................................

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

tepeden bakmak: .................................................................................................

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

poyraz: ................................................................................................................

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

parsellemek: ........................................................................................................

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

tahammül: ...........................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  İnsanlarla ilişkilerimiz nasıl olmalıdır? 

2) Kıskançlık yapmak doğru bir davranış mıdır? Neden?
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KÜÇÜK LİMON AĞACI

Zengin bir iş adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon ağacı varmış. Mayıs 

ayı sonlarında açan limon çiçekleri, bütün bahçenin havasını bir anda değiştirir ve 

apartmanlara hapsedilmiş insanlara baharın geldiğini müjdelermiş. Ancak limon 

ağaçlarından biri, diğerinden cılız ve şekilsizmiş. Bu yüzden büyük ağaç, her fırsat-

ta onu küçümser ve ona tepeden bakarmış. Ev sahibi de cılız limon ağacından ümidi 

kesmiş görünüyordu. Ona göre ağaç, bu gidişle kuruyup ölecekti. Bu yüzden de onu 

fazla sulamaz ve bakımını yapmayı pek istemezdi.

Günün birinde esen sert bir poyraz, karlı dağların yamaçlarındaki bir grup çiçek 

tohumunu iş adamının bahçesine uçurmuş. Fakat bahçenin her tarafı parsellenmiş, 

sadece limon ağaçlarının altında yer kalmıştı. Bir an önce filizlenmek zorunda olan 

tohumlar, limon ağaçlarının yanına gelerek onların altında yeşermek için izin iste-

mişler.
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Büyük ağaç, iyice kasılarak:

- Böyle bir şey asla mümkün olamaz, diye atılmış. Bizler, kuru kalmayı pek 

sevmeyiz. Eğer dibimde çoğalırsanız suyumu emip beni kurutursunuz, demiş.

Aslında büyük ağacın çekindiği başka bir şey daha varmış. Çiçekler renga-

renk açtıklarında, limon ağacının sarıya çalan beyaz çiçekleri sönük kalacak ve 

bahçe sahibinin gözündeki değeri azalacaktı. Oysaki büyük limon ağacının ken-

dinden güzel olanlara hiç mi hiç tahammülü yoktu.

Küçük ve cılız limon ağacı, uzun boylu arkadaşının tohumlara verdiği cevabı 

beğenmemişti. Tohumların serpilmek için bir yere ihtiyacı vardı ve onlara bu ko-

nuda yardımcı olmak gerekiyordu. Bu yüzden, tohumların teklifini hiç düşün-

meden kabul etmiş.

- Sizlerle birlikte olmak, bana mutluluk verir, demiş. Böylece yalnızlık da çek-

meyiz. 

Büyük ağaç, bu işten hiç hoşlanmamıştı. Fakat küçük olanı:

- Paylaşmaktan kimseye zarar gelemez, diye tekrarlıyormuş.

Küçük limon ağacının altında filizlenen tohumlar, birkaç hafta içinde türlü 

renklerde çiçek açıp bütün bahçenin göz bebeği haline gelmişti.

Çiçekler, kısa bir süre sonra mis gibi kokular yaymaya başlamış. Bahçe sahi-

bi, o ana kadar hiç duymadığı bu kokunun nereden geldiğini araştırdığında, da-

vetsiz misafirleri bularak hayrete düşmüş. Adam, ancak rüyalarında görebile-

ceği bu çiçeklerin güzelliğini devam ettirebilmek için sabahları artık daha erken 

kalkıyor ve onları en kaliteli gübrelerle besleyip bol bol suluyormuş. Küçük 

limon ağacı, köklerinin en ince ayrıntılarına kadar ulaşan bu suları çiçeklerle bir-

likte içiyor ve büyük bir hızla serpilip büyüyormuş.

Tüm bu gelişmeler karşısında yalnız kalmış olan limon ağacı ise komşusuna 

duyduğu kıskançlıkla için için kudurmaya başlamış. Yaşadıklarından ve yaşat-

tıklarından pişman olmuş limon ağacı için artık yapılacak pek fazla bir şey kal-

mamıştı.

Cüneyd SUAVİ

(Düzenlenmiştir.)
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullana-
lım.

cılız : .........................................................................................................

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

tepeden bakmak : .....................................................................................

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

poyraz : ....................................................................................................

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

parsellemek : .............................................................................................

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

tahammül : ...............................................................................................

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

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Çiçek açan limon ağaçları çevrelerinde nasıl bir değişiklik yaratırlarmış?

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

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

2. Büyük limon ağacının özellikleri nelermiş?

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

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

3. Zengin adam küçük limon ağacına niçin bakım yapmazmış?

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

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

4. Çiçek tohumları, limon ağaçlarından ne istemiş?

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

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

5. Bu parçanın ana düşüncesini aşağıya yazınız.

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

................................................................................................................
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Büyük ağaç, iyice kasılarak:

- Böyle bir şey asla mümkün olamaz, diye atılmış. Bizler, kuru kalmayı pek 

sevmeyiz. Eğer dibimde çoğalırsanız suyumu emip beni kurutursunuz, demiş.

Aslında büyük ağacın çekindiği başka bir şey daha varmış. Çiçekler renga-

renk açtıklarında, limon ağacının sarıya çalan beyaz çiçekleri sönük kalacak ve 

bahçe sahibinin gözündeki değeri azalacaktı. Oysaki büyük limon ağacının ken-

dinden güzel olanlara hiç mi hiç tahammülü yoktu.

Küçük ve cılız limon ağacı, uzun boylu arkadaşının tohumlara verdiği cevabı 

beğenmemişti. Tohumların serpilmek için bir yere ihtiyacı vardı ve onlara bu ko-

nuda yardımcı olmak gerekiyordu. Bu yüzden, tohumların teklifini hiç düşün-

meden kabul etmiş.

- Sizlerle birlikte olmak, bana mutluluk verir, demiş. Böylece yalnızlık da çek-

meyiz. 

Büyük ağaç, bu işten hiç hoşlanmamıştı. Fakat küçük olanı:

- Paylaşmaktan kimseye zarar gelemez, diye tekrarlıyormuş.

Küçük limon ağacının altında filizlenen tohumlar, birkaç hafta içinde türlü 

renklerde çiçek açıp bütün bahçenin göz bebeği haline gelmişti.

Çiçekler, kısa bir süre sonra mis gibi kokular yaymaya başlamış. Bahçe sahi-

bi, o ana kadar hiç duymadığı bu kokunun nereden geldiğini araştırdığında, da-

vetsiz misafirleri bularak hayrete düşmüş. Adam, ancak rüyalarında görebile-

ceği bu çiçeklerin güzelliğini devam ettirebilmek için sabahları artık daha erken 

kalkıyor ve onları en kaliteli gübrelerle besleyip bol bol suluyormuş. Küçük 

limon ağacı, köklerinin en ince ayrıntılarına kadar ulaşan bu suları çiçeklerle bir-

likte içiyor ve büyük bir hızla serpilip büyüyormuş.

Tüm bu gelişmeler karşısında yalnız kalmış olan limon ağacı ise komşusuna 

duyduğu kıskançlıkla için için kudurmaya başlamış. Yaşadıklarından ve yaşat-

tıklarından pişman olmuş limon ağacı için artık yapılacak pek fazla bir şey kal-

mamıştı.

Cüneyd SUAVİ

(Düzenlenmiştir.)
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ETKİNLİK 2

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullana-
lım.

cılız : .........................................................................................................

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

tepeden bakmak : .....................................................................................

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

poyraz : ....................................................................................................

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

parsellemek : .............................................................................................

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

tahammül : ...............................................................................................

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

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Çiçek açan limon ağaçları çevrelerinde nasıl bir değişiklik yaratırlarmış?

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

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

2. Büyük limon ağacının özellikleri nelermiş?

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

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

3. Zengin adam küçük limon ağacına niçin bakım yapmazmış?

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

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

4. Çiçek tohumları, limon ağaçlarından ne istemiş?

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

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

5. Bu parçanın ana düşüncesini aşağıya yazınız.

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

................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Aşağıda verilen cümleleri yanlarına sıra numaraları koyarak  
parçadaki oluş sırasına göre yazalım.

............Büyük limon ağacı tohumlardan korkup onları kabul etmemiş.

............Büyük ağaç, cılız ağacı küçümser ve ona tepeden bakarmış.

............Çiçekleri sevgi ile kucaklayan ağaç, kısa zamanda o civarın en 
büyük ağacı haline gelmiş. 

............Çiçek tohumları filizlenip açılınca bahçenin göz bebeği haline 
gelmişler.

............Karlı dağların yamaçlarındaki bir grup çiçek tohumu, iş adamının 
bahçesine uçmuş.

............Bahçe sahibi bu mis kokulu davetsiz misafirleri fark edip onları en 
güzel gübrelerle ve bol su ile beslemiş.

ETKİNLİK 4

Bir doktor olduğunuzu ve limonu hiç sevmeyen hastalarınıza 
limonun faydalarını anlatmaya karar verdinizi hayal edin. Bunun için  
limon ve limon suyunun faydalarını araştırıp aşağıya yazar mısınız?
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YAZALIM

Kıbrıs'ta daha çok yazın içtiğimiz limonatanın tarifini araştırıp aşağıya 
yazınız. Bunun için önce malzemeleri yazınız, daha sonra da tarifini 
maddeler halinde belirtiniz.

Malzemeler: ..................................................................................

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

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

Tarifi: ...........................................................................................

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 5
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............Bahçe sahibi bu mis kokulu davetsiz misafirleri fark edip onları en 
güzel gübrelerle ve bol su ile beslemiş.

ETKİNLİK 4

Bir doktor olduğunuzu ve limonu hiç sevmeyen hastalarınıza 
limonun faydalarını anlatmaya karar verdinizi hayal edin. Bunun için  
limon ve limon suyunun faydalarını araştırıp aşağıya yazar mısınız?
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YAZALIM

Kıbrıs'ta daha çok yazın içtiğimiz limonatanın tarifini araştırıp aşağıya 
yazınız. Bunun için önce malzemeleri yazınız, daha sonra da tarifini 
maddeler halinde belirtiniz.

Malzemeler: ..................................................................................

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

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

Tarifi: ...........................................................................................

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 5
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*Cümleden çıkarılabilecek yargı: Bir cümleden çıkarılabilecek yargıyı bula-
bilmak için yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak cümlenin söyleniş 
sebebinin bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylenmez, her cümlenin bir 
söyleniş amacı vardır. Buna “cümlenin ana düşüncesi” de diyebiliriz.

** Cümlenin yargısını bulilmek için: “Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” 
sorusunu sorarız.

Örnek: “Zengin bir iş adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon ağacı 
vardır.” 

Yukarıdaki cümle: Zengin bir iş adamı olduğunu ve bahçesinde birbirine yakın 
dikilen iki tane limon ağacı olduğu anlatılıyor.

*Cümle tamamlama: Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşmalarda boş bıra-
kılan yerlerin anlam bütünlüğünü ve uyumunu sağlayacak şekilde doldurul-
ması gerekir.

**Cümle tamamlanırken sözler arasında;

– Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır.
– Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır.
– Cümleleri anlamca bağlamak için uygun sözcükler kullanılmalıdır.

Örnek: “Paylaşmaktan kimseye ........................ gelmez.” 

Yukarıdaki cümle: “Paylaşmaktan kimseye zarar gelmez.” şeklinde tamamla-
nabilir. Bu cümlede anlamsal bütünlük bakımından eksik olan sözcük bellidir. 
Ancak öyle cümleler vardır ki eksik olan sözcükler için birden fazla seçeneğiniz 
olabilir.

 Örnek: “Limon ağaçlarından biri diğerine göre daha ........................ .” (güzeldi, 
büyüktü, cılızdı...)

*Cümle oluşturma: Dağınık verilen sözcükler içinden iş, oluş ya da hareket bildi-
ren sözcüğü öncelikle seçip oluşturulacak cümlenin en sonuna; işi, oluşu ya da 
durumu yapan kişiyi ise oluşturulacak cümlenin en başına yerleştirmek gerekir. 
Bu, Türkçenin sözdizimi için gerekli bir unsurdur.

                                                  CÜMLE YORUMLAMA

DİLBİLGİSİ 5
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Örnek: “ölecekti – gidişle – ağaç – bu” sözcükleri ile düzgün ve anlamlı bir cümle 
kuralım.

1- İş, oluş ve hareket bildiren sözcük, cümlenin sonuna yazılır.   

    (4. Sözcük = ölecekti)

2- İşi, oluşu, hareketi yapan, cümlenin başına yazılır.    

    (1. Sözcük = ağaç)

3- Arka arkaya gelebilecek sözcükler araya yazılır.    

    (2. Sözcük = bu / 3. sözcük = gidişle)

Cümle: “Ağaç, bu gidişle ölecekti.”

*Düşünce bağlamı dışında kalan sözcükler: Cümle içerisinde yer alan 
sözcükler, cümlede birbirlerini tamamlarlar. Cümlenin konusuna ve düşüncesine 
uymayan sözcükler, cümlenin dışında kalır ve cümleden atılır. Aksi durumda anla-
tım bozuk olur.

Örnek: “Ancak limon ağaçlarından biri, diğerinden cılız, şekilsiz ve güzeldi.” 
cümlesinde “güzeldi” sözcüğü, cümlenin düşünce bağlamını bozduğu 
için cümleden çıkarılmalıdır.
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*Cümleden çıkarılabilecek yargı: Bir cümleden çıkarılabilecek yargıyı bula-
bilmak için yapılması gereken, verilen cümleyi yorumlayarak cümlenin söyleniş 
sebebinin bulunmasıdır. Çünkü hiçbir cümle boş yere söylenmez, her cümlenin bir 
söyleniş amacı vardır. Buna “cümlenin ana düşüncesi” de diyebiliriz.

** Cümlenin yargısını bulilmek için: “Bu cümlede yazar bize ne demek istedi?” 
sorusunu sorarız.

Örnek: “Zengin bir iş adamının bahçesinde, yan yana dikilen iki limon ağacı 
vardır.” 

Yukarıdaki cümle: Zengin bir iş adamı olduğunu ve bahçesinde birbirine yakın 
dikilen iki tane limon ağacı olduğu anlatılıyor.

*Cümle tamamlama: Verilen cümlelerde veya karşılıklı konuşmalarda boş bıra-
kılan yerlerin anlam bütünlüğünü ve uyumunu sağlayacak şekilde doldurul-
ması gerekir.

**Cümle tamamlanırken sözler arasında;

– Anlamsal ilişki doğru kurulmalıdır.
– Zaman ve kişi yönünden uyum olmalıdır.
– Cümleleri anlamca bağlamak için uygun sözcükler kullanılmalıdır.

Örnek: “Paylaşmaktan kimseye ........................ gelmez.” 

Yukarıdaki cümle: “Paylaşmaktan kimseye zarar gelmez.” şeklinde tamamla-
nabilir. Bu cümlede anlamsal bütünlük bakımından eksik olan sözcük bellidir. 
Ancak öyle cümleler vardır ki eksik olan sözcükler için birden fazla seçeneğiniz 
olabilir.

 Örnek: “Limon ağaçlarından biri diğerine göre daha ........................ .” (güzeldi, 
büyüktü, cılızdı...)

*Cümle oluşturma: Dağınık verilen sözcükler içinden iş, oluş ya da hareket bildi-
ren sözcüğü öncelikle seçip oluşturulacak cümlenin en sonuna; işi, oluşu ya da 
durumu yapan kişiyi ise oluşturulacak cümlenin en başına yerleştirmek gerekir. 
Bu, Türkçenin sözdizimi için gerekli bir unsurdur.

                                                  CÜMLE YORUMLAMA

DİLBİLGİSİ 5
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Örnek: “ölecekti – gidişle – ağaç – bu” sözcükleri ile düzgün ve anlamlı bir cümle 
kuralım.

1- İş, oluş ve hareket bildiren sözcük, cümlenin sonuna yazılır.   

    (4. Sözcük = ölecekti)

2- İşi, oluşu, hareketi yapan, cümlenin başına yazılır.    

    (1. Sözcük = ağaç)

3- Arka arkaya gelebilecek sözcükler araya yazılır.    

    (2. Sözcük = bu / 3. sözcük = gidişle)

Cümle: “Ağaç, bu gidişle ölecekti.”

*Düşünce bağlamı dışında kalan sözcükler: Cümle içerisinde yer alan 
sözcükler, cümlede birbirlerini tamamlarlar. Cümlenin konusuna ve düşüncesine 
uymayan sözcükler, cümlenin dışında kalır ve cümleden atılır. Aksi durumda anla-
tım bozuk olur.

Örnek: “Ancak limon ağaçlarından biri, diğerinden cılız, şekilsiz ve güzeldi.” 
cümlesinde “güzeldi” sözcüğü, cümlenin düşünce bağlamını bozduğu 
için cümleden çıkarılmalıdır.



ALIŞTIRMA 5

Bu cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz?

A)... başkalarıyla oynuyordu.

B)... çok hastaydı.

C)... morali çok bozuktu

D)... oyun çok heyecanlıydı.

Dün akşam bizimle oynamadı; çünkü...

2.

1. Aşağıda dağınık şekilde verilen sözcüklerden anlamlı cümleler 

oluşturalım.

miraslarımızı-herkesin-kültürel-korumak-görevidir

adamızda-gurur-eserler-bırakmışlardır-Osmanlılar-verici

ve-elektriği-tasaruflu-suyu-gerekir-kullanmak

yatmadan-dişlerini-mutlaka-önce-fırçalamalısın
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Yukarıdaki zincirin halkalarında geçen sözcüklerle anlamlı bir cümle 
oluşturmak için hangi halkaların yer değiştirmesi gerekir?
 A) aklınızla - sevmek   B) beğenmektir - sevmektir
 C) beğenmek -  sevmek   D) yüreğinizle - sevmektir

3.

Şekildeki sözcüklerle üç ayrı atasözü oluşturulduğunda boş kutulara 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 A) sütçü-kemik-tarla   B) kurt-tırnak-rüzgar
 C) inek-diş-buğday    D) kuzu-deri-ateş

4.
Çobansız

kapar.

Etle

ekenkoyunu

arasına

girilmez.

fırtına

biçer.
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Yukarıdaki zincirin halkalarında geçen sözcüklerle anlamlı bir cümle 
oluşturmak için hangi halkaların yer değiştirmesi gerekir?
 A) aklınızla - sevmek   B) beğenmektir - sevmektir
 C) beğenmek -  sevmek   D) yüreğinizle - sevmektir

3.

Şekildeki sözcüklerle üç ayrı atasözü oluşturulduğunda boş kutulara 
sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
 A) sütçü-kemik-tarla   B) kurt-tırnak-rüzgar
 C) inek-diş-buğday    D) kuzu-deri-ateş

4.
Çobansız

kapar.

Etle

ekenkoyunu

arasına

girilmez.

fırtına

biçer.



5.

6.

7.

Ben bahçeye çıktığımda artık kuşlar etrafımı 

sarmıyordu ................................. onları 

küstürmüştüm.

Kardeşim yurt dışında eğitim almak için hak kazandığını 

söyledi ............................ kimse onun yurt dışına 

gitmesini istemiyordu.

Bu cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
 A) oysa  B) böylelikle  C) az çok  D) çünkü

Emre’nin cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi 
getirilemez?
 A) ne var ki  B) çünkü  C) oysaki  D) ama

Yukarıda şekillerle gösterilen sözcüklerle anlamlı bir cümle oluşturul-
duğunda, bu şekillerin sıralaması aşağıdakilerden hangisindeki gibi 
olur?

 A)      B)   

 C)      D) 

ettiği

sürece

yaşar

insan

hayal
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Yukarıdaki cümle numaralanmış sözlerin hangisiyle tamamlanamaz?
 A) I   B) II   C) III   D) IV

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “özüne, kendine 
dönme” anlamı yoktur?
 A) 1   B) 2   C) 3   D) 4

(1) Geçenlerde yaşadığım bir şey, bana şunu öğretti: (2) İstese de çok uzağına 

gidemiyor insan kendisinin. (3) Hangi trene binse kendi içindeki bir adrese 

varıyor sonunda. (4) Hangi rüzgara tutunsa kendine savruluyor, hangi denize 

açılsa yine kendi kıyılarında buluyor kendini.

Onu desteklemek için...

...yanına gittik.

...hepimiz tek
   yürek olduk.

...tüm kadro
   oradaydık.

...onun kalbini
   kırdık.

I

II

III

IV

8.

9.
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Yukarıdaki cümle numaralanmış sözlerin hangisiyle tamamlanamaz?
 A) I   B) II   C) III   D) IV

Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde “özüne, kendine 
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varıyor sonunda. (4) Hangi rüzgara tutunsa kendine savruluyor, hangi denize 

açılsa yine kendi kıyılarında buluyor kendini.
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...yanına gittik.

...hepimiz tek
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...onun kalbini
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BUGÜN

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin 

Bahçeler donansın, güller süslensin 

Ata'nın açtığı yollar süslensin 

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün, 

Yaşamak duygusu her şeyden üstün, 

İstiklal sevdası ufkumuzda gün, 

Yurdumun en büyük bayramı bugün. 

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür 

Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür.

Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür, 

Yurdumun en büyük bayramı bugündür.

Ata'mız her zaman kalbimizde hız, 

Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız,

Şölenler kurulsun, içilsin kımız.

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Kanını toprağa katanımız var, 

Bayrağın altında yatanımız var,

Destanlar kaynağı vatanımız var, 

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Uluğ Turanlıoğlu

S E R B E S T
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5. SINIF DİNLEME METİNLERİ

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

profesör : .............................................................................................................

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

kavanoz : .............................................................................................................

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

konferans : ....................................................................................................

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

boca etmek : .......................................................................................................

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

cılız : .............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  “Hayatı dolu dolu yaşamak” sözünden ne anlıyorsunuz?

2) Size göre insan yaşamında öncelikli olan nedir?

3) Anne ve babanızın aile içindeki öncelikleri nelerdir? Tartışınız. 

ZİHİNSEL ÇAĞRIŞIM:

Aşağıdaki kavramları hayatınızdaki önceliklere göre sıralayacak olursak, ilk üç sı-

rada hangilerini kullanırdınız? Sözlü olarak anlatınız.

Ø AİLE 

Ø SAĞLIK 

Ø PARA 

Ø EĞİTİM 
Ø ARKADAŞLIK
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BUGÜN

Ağaçlar bezensin, dallar süslensin 

Bahçeler donansın, güller süslensin 

Ata'nın açtığı yollar süslensin 

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Yurt için savaşmak bir şanlı düğün, 

Yaşamak duygusu her şeyden üstün, 

İstiklal sevdası ufkumuzda gün, 

Yurdumun en büyük bayramı bugün. 

Tarihe sığmayan şanlar Türk'ündür 

Ölümden korkmayan canlar Türk'ündür.

Bayrağa renk veren kanlar Türk'ündür, 

Yurdumun en büyük bayramı bugündür.

Ata'mız her zaman kalbimizde hız, 

Ülkümüz uğrunda ölmek ahtımız,

Şölenler kurulsun, içilsin kımız.

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Kanını toprağa katanımız var, 

Bayrağın altında yatanımız var,

Destanlar kaynağı vatanımız var, 

Yurdumun en büyük bayramı bugün.

Uluğ Turanlıoğlu

S E R B E S T
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5. SINIF DİNLEME METİNLERİ

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

profesör : .............................................................................................................

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

kavanoz : .............................................................................................................

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

konferans : ....................................................................................................

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

boca etmek : .......................................................................................................

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

cılız : .............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  “Hayatı dolu dolu yaşamak” sözünden ne anlıyorsunuz?

2) Size göre insan yaşamında öncelikli olan nedir?

3) Anne ve babanızın aile içindeki öncelikleri nelerdir? Tartışınız. 

ZİHİNSEL ÇAĞRIŞIM:

Aşağıdaki kavramları hayatınızdaki önceliklere göre sıralayacak olursak, ilk üç sı-

rada hangilerini kullanırdınız? Sözlü olarak anlatınız.

Ø AİLE 

Ø SAĞLIK 

Ø PARA 

Ø EĞİTİM 
Ø ARKADAŞLIK
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

1

2

Aşağıdaki soruları, dinlediğiniz metne göre cevaplandırınız.

1. Bu metnin konusu nedir?

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

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

2. Metnin ana düşüncesi nedir?

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

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

3. Sizin hayatınızdaki “tenis toplarınız” nelerdir?

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

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

Hayatımızda önem sırasına koyduğumuz pek çok kişi, kurum ve olay vardır. 
Bunların sırasını şaşıran ya da karıştıran bir kişi, hayatında ne gibi olumsuz-
luklarla karşılaşabilir? Kısaca yorumlayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. TEMA

ÜLKEMİZ VE KÜLTÜREL
DEĞERLERİMİZ

2.2.2.2.



  

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

56

1.
TEMA BEN VE ÇEVREMTÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

68

1.
TEMA BEN VE ÇEVREM

 
 

ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

1
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Aşağıdaki soruları, dinlediğiniz metne göre cevaplandırınız.

1. Bu metnin konusu nedir?

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

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

2. Metnin ana düşüncesi nedir?

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

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

3. Sizin hayatınızdaki “tenis toplarınız” nelerdir?

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

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

Hayatımızda önem sırasına koyduğumuz pek çok kişi, kurum ve olay vardır. 
Bunların sırasını şaşıran ya da karıştıran bir kişi, hayatında ne gibi olumsuz-
luklarla karşılaşabilir? Kısaca yorumlayınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

2. TEMA

ÜLKEMİZ VE KÜLTÜREL
DEĞERLERİMİZ

2.2.2.2.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

1) Efsane nedir? Araştırınız.

2) Ülkenizle ilgili bildiğiniz bir efsane var mı? Varsa anlatalım.

DEĞİRMİ ÇAM EFSANESİ

 

  

  

ARAŞTIRALIM

Yanda, ülkemizde yer alan Bufa-
vento Kalesi'nin resmini görü-
yorsunuz. Bu kale ile ilgili efsaneyi 
araştırıp arkadaşlarımızla paylaşa-
lım.

 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

adak : .................................................................................................................

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

manevi : ..............................................................................................................

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

değirmi : ..............................................................................................................

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

mesken tutmak : ..................................................................................................

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

defnetmek : .........................................................................................................

............................................................................................................................
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 Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz

Cücelerin Ortak Aşkını Anlatan Ağaç:

Değirmi Çam Efsanesi

Çınarlı köyünde “Adak Ağacı” olarak bilinen “Değirmi Çam Ağacı”, yıllara mey-

dan okuyor. Ağaç, tam 400 yıllık...

Çınarlı köyünün sembollerinden olan asırlık ağaç, ülke halkı ve yabancı tu-

ristler tarafından büyük ilgi görüyor. Ağaç ayrıca, yıllardır umutsuz insanlara 

manevi güç veriyor. Dileği olan kişiler, bu ağacın dallarına kuşak veya kurdele 

bağlayıp adaklar adıyorlar. Çevresi yuvarlak olduğu ve bir daireyi andırdığı için 

adına "Değirmi Çam" da denen ağacın bir efsanesi bulunmaktadır.

Efsaneye göre köy, Vurmes Deresi denilen yerdeki akarsu yakınına kurul-

muştur. Köyün kadınlarıyla kızları, belli günlerde, bahse konu akarsu başına 

toplanır, çamaşır yıkarlarmış. Evlilik yaşı gelen genç erkekler de kızları 

görebilecekleri dere kenarlarını mesken tutarlarmış. Bu gençler arasında iki 

tane de cüce varmış. Birbirinden gururlu olan bu cüceler, köyün sarı saçlı, yeşil 

gözlü, alımlı ve en güzel kızına aynı anda aşık olmuşlar.
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HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

1) Efsane nedir? Araştırınız.

2) Ülkenizle ilgili bildiğiniz bir efsane var mı? Varsa anlatalım.

DEĞİRMİ ÇAM EFSANESİ

 

  

  

ARAŞTIRALIM

Yanda, ülkemizde yer alan Bufa-
vento Kalesi'nin resmini görü-
yorsunuz. Bu kale ile ilgili efsaneyi 
araştırıp arkadaşlarımızla paylaşa-
lım.

 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

adak : .................................................................................................................

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

manevi : ..............................................................................................................

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

değirmi : ..............................................................................................................

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

mesken tutmak : ..................................................................................................

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

defnetmek : .........................................................................................................

............................................................................................................................
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 Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz

Cücelerin Ortak Aşkını Anlatan Ağaç:

Değirmi Çam Efsanesi

Çınarlı köyünde “Adak Ağacı” olarak bilinen “Değirmi Çam Ağacı”, yıllara mey-

dan okuyor. Ağaç, tam 400 yıllık...

Çınarlı köyünün sembollerinden olan asırlık ağaç, ülke halkı ve yabancı tu-

ristler tarafından büyük ilgi görüyor. Ağaç ayrıca, yıllardır umutsuz insanlara 

manevi güç veriyor. Dileği olan kişiler, bu ağacın dallarına kuşak veya kurdele 

bağlayıp adaklar adıyorlar. Çevresi yuvarlak olduğu ve bir daireyi andırdığı için 

adına "Değirmi Çam" da denen ağacın bir efsanesi bulunmaktadır.

Efsaneye göre köy, Vurmes Deresi denilen yerdeki akarsu yakınına kurul-

muştur. Köyün kadınlarıyla kızları, belli günlerde, bahse konu akarsu başına 

toplanır, çamaşır yıkarlarmış. Evlilik yaşı gelen genç erkekler de kızları 

görebilecekleri dere kenarlarını mesken tutarlarmış. Bu gençler arasında iki 

tane de cüce varmış. Birbirinden gururlu olan bu cüceler, köyün sarı saçlı, yeşil 

gözlü, alımlı ve en güzel kızına aynı anda aşık olmuşlar.
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Cücelerden ayakkabıcı olanı, ayakkabılarının altına, sevdiği kızın baş harfini 

çivilerle çakmış. Cüce, ayakkabılarıyla toprak yolda gezdikçe, aşkının baş harf-

leri toprağa çıkacak ve böylece aşkını etrafa yayacak düşüncesi içerisindeymiş. 

Böylece, aşkının büyüyeceğini düşünürmüş. Diğer cüce ise elek yaparmış. Yap-

tığı eleklerin ortasına, sevdiği kızın baş harfini delmiş. Böylece elenen ürünlerin 

rüzgara kapılıp aşkını yayacağına inanırmış.

Bir gün iki cüce, aynı kıza aşık olduklarını öğrenmişler. İkisi de buna çok üzül-

müş. Daha sonra güreş yapmaya karar vermişler. Güreşte, kan akıtıcı hiçbir 

alet kullanmayacakları hususunda anlaşmışlar. Güreşi kaybeden, kıza olan aş-

kından vazgeçecekmiş. Böyle başlayan güreş, günlerce sürmüş. Daha sonra iki 

cüce halsiz kalarak yorgunluktan ölmüşler. Köylüler, cesetlerini aynı yere def-

netmiş.

Aradan zaman geçmiş, cücelerin defnedildiği yerde bir çam ağacı bitmiş. 

Çam fidanı gelişip, büyüdükçe arazinin, sahibi tarafından kesilmek istenmiş. 

Mal sahibi, ağaca balta vurmuş; ancak ağacın gövdesinden kırmızı renkte bir 

sıvı akmış. Arazi sahibi korkmuş ve ağacı kesmekten vazgeçmiş. Yaşadıklarını 

hemen köyde anlatmış. Köylülerin ileri gelenleri kırmızı sıvının, cücelerin ak-

mayan kanı olduğunu söylemiş. Böylece bu çama, köyde büyük bir saygı başla-

mış.

Ağacın şimdiki haline bakılırsa, kollarındaki kaslarının belirginliği yanındaki 

her dalın, ucunda parmak gibi yalnızca beş dal çıkması da efsaneyi doğrula-

maktadır. Kalın ve kısa gövde, karakteristik cüce kalçalarını yansıtıyor. Kuzeye 

uzanan ağaç dallarının oluşturduğu kalp şekli ve ağaç dallarının içerisinde sak-

landığı kazık ise efsanenin son mucizesidir.

KKTC Sivil Savunma

Teşkilat Başkanlığı Yayınları
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Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Bu ağaca “Değirmi Çam” denmesinin sebebi nedir?

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

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

2. Efsaneye göre köyün kadın ve kızları ne yapmak için Vermus Deresi'ne 
gidiyorlarmış?

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

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

3. Cücelerden ayakkabıcı olanı kıza aşkını duyurabilmek için ne yapmış?

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

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

4. Cücelerden elek yapanı aşkını çevreye duyurabilmek için ne yapmış?

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

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

5. Efsaneye göre aynı kıza aşık olan cüceler bu sorunu gidermek için ne 
yapmışlar? Efsanenin sonu nasıl bitmiş?

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

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

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

adak : .......................................................................................................

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

manevi : ..................................................................................................

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

değirmi : ...................................................................................................

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

mesken tutmak : .......................................................................................

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

defnetmek : ..............................................................................................

.................................................................................................................
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Cücelerden ayakkabıcı olanı, ayakkabılarının altına, sevdiği kızın baş harfini 

çivilerle çakmış. Cüce, ayakkabılarıyla toprak yolda gezdikçe, aşkının baş harf-

leri toprağa çıkacak ve böylece aşkını etrafa yayacak düşüncesi içerisindeymiş. 
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tığı eleklerin ortasına, sevdiği kızın baş harfini delmiş. Böylece elenen ürünlerin 

rüzgara kapılıp aşkını yayacağına inanırmış.

Bir gün iki cüce, aynı kıza aşık olduklarını öğrenmişler. İkisi de buna çok üzül-

müş. Daha sonra güreş yapmaya karar vermişler. Güreşte, kan akıtıcı hiçbir 

alet kullanmayacakları hususunda anlaşmışlar. Güreşi kaybeden, kıza olan aş-

kından vazgeçecekmiş. Böyle başlayan güreş, günlerce sürmüş. Daha sonra iki 

cüce halsiz kalarak yorgunluktan ölmüşler. Köylüler, cesetlerini aynı yere def-

netmiş.

Aradan zaman geçmiş, cücelerin defnedildiği yerde bir çam ağacı bitmiş. 

Çam fidanı gelişip, büyüdükçe arazinin, sahibi tarafından kesilmek istenmiş. 

Mal sahibi, ağaca balta vurmuş; ancak ağacın gövdesinden kırmızı renkte bir 

sıvı akmış. Arazi sahibi korkmuş ve ağacı kesmekten vazgeçmiş. Yaşadıklarını 

hemen köyde anlatmış. Köylülerin ileri gelenleri kırmızı sıvının, cücelerin ak-

mayan kanı olduğunu söylemiş. Böylece bu çama, köyde büyük bir saygı başla-

mış.

Ağacın şimdiki haline bakılırsa, kollarındaki kaslarının belirginliği yanındaki 

her dalın, ucunda parmak gibi yalnızca beş dal çıkması da efsaneyi doğrula-

maktadır. Kalın ve kısa gövde, karakteristik cüce kalçalarını yansıtıyor. Kuzeye 

uzanan ağaç dallarının oluşturduğu kalp şekli ve ağaç dallarının içerisinde sak-

landığı kazık ise efsanenin son mucizesidir.

KKTC Sivil Savunma

Teşkilat Başkanlığı Yayınları
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 Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Bu ağaca “Değirmi Çam” denmesinin sebebi nedir?

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

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

2. Efsaneye göre köyün kadın ve kızları ne yapmak için Vermus Deresi'ne 
gidiyorlarmış?

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

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

3. Cücelerden ayakkabıcı olanı kıza aşkını duyurabilmek için ne yapmış?

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

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

4. Cücelerden elek yapanı aşkını çevreye duyurabilmek için ne yapmış?

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

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

5. Efsaneye göre aynı kıza aşık olan cüceler bu sorunu gidermek için ne 
yapmışlar? Efsanenin sonu nasıl bitmiş?

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

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

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

adak : .......................................................................................................

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

manevi : ..................................................................................................

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

değirmi : ...................................................................................................

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

mesken tutmak : .......................................................................................

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

defnetmek : ..............................................................................................

.................................................................................................................
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ETKİNLİK 3

Aşağıda verilen ifadelerin parçaya göre doğru mu, yanlış mı oldu-
ğunu bulup yanlarına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazalım.

1) .......... “Değirmi Çam Ağacı”, “adak ağacı” olarak da bilinir.

2) .......... Efsaneye göre köy, dağ yamacına kurulmuştur.

3) .......... İki tane genç cüce kız, köydeki aynı delikanlıya aşık olmuştur.

4) .......... Cücelerden biri, sevdiği kız için ayakkabı, diğeri ise elek yapmış.

5) .......... Cüceler güreş yaparken aç kaldıklarından ölmüşler.

6) .......... Ağacın gövdesinden akan sıvının rengi maviymiş.

7) .......... Efsanevi ağacın güneye uzayan dalları, kalp şeklinde 
birleşmiştir.
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ETKİNLİK 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazalım

Okuduğunuz “Değirmi Çam Efsanesi”nin başlığı aynı kalmak kay-

dıyla bu efsaneyi değişik bir kurguyla yeniden yazınız.
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6) .......... Ağacın gövdesinden akan sıvının rengi maviymiş.

7) .......... Efsanevi ağacın güneye uzayan dalları, kalp şeklinde 
birleşmiştir.
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ETKİNLİK 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazalım

Okuduğunuz “Değirmi Çam Efsanesi”nin başlığı aynı kalmak kay-

dıyla bu efsaneyi değişik bir kurguyla yeniden yazınız.



Aşağıda resimlerini gördüğünüz ağaçların adını bulunuz.

(Badem, Çam, İncir, Limon, Mersin, Nar, Servi, Zeytin)

Malzemeler: ..................................................................................

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

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

Tarifi: ...........................................................................................

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

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

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

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

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

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

76

2.
TEMAÜlkemiz ve Kültürel Değerlerimiz

ETKİNLİK 5

Aşağıda meyvelerini gördüğümüz bazı ağaçların adlarını resimlerinin 

altına yazalım.

(Badem, Çam, İncir, Limon, Mersin, Nar, Servi, Zeytin)

Yukarıdaki ağaçlardan en çok hangisini sevdiğinizi belirtip nedenini 

kısaca yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................................................................
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ANLAMLARINA GÖRE CÜMLELER

1- Uyarı cümleleri:  Kişi ya da kişileri yanlış davranışlardan uzak tutmak için bir 
konu, sorun ya da olumsuz bir durum ile ilgili ikaz ve hatırlatmaları içeren 
cümlelerdir.

Örnek: Unutmayalım, efsaneler gerçek dışı olaylardır. 

2- Yakınma cümleleri:  Bir durumdan duyulan rahatsızlığı ifade eden cümle-
lerdir.

Örnek: Ne yazık ki, çoğu insan bu ağacın efsanesini bilmez.

3- Pişmanlık cümleleri:  Yapılan bir hata veya yanlış sonucunda duyulan üzün-
tüyü belirten cümlelerdir.

Örnek: İki cüce aynı kızı sevdiklerini duyunca pişman olmuşlar, fakat yapacak bir 
şey yokmuş.

4- Küçümseme cümleleri:  Bir kişiye veya bir olaya değer vermeme, onu 
küçük görme, önemsememe, hafife alma anlamı taşıyan cümlelerdir.

Örnek: Cücelerden biri diğerine “Seninki de aşk mı yani?” demiş.

5- Şaşırma cümleleri:  Beklenmeyen bir durum karşısında ne yapacağını, nasıl 
davranacağını bilememe, hayrete düşme anlamı taşıyan cümlelerdir.

Örnek: Kızı gören iki cücenin, kızın güzelliği karşısında dilleri tutulmuş.

6- Özlem cümleleri:  Geçmişte yaşanan günlerin tekrar yaşanma isteğini ya da 
bir yeri veya kişiyi görme isteğini dile getiren cümlelerdir.

Örnek: Yine köye gidip dilek dileyebilsek ne güzel olurdu.

7- Tahmin cümleleri:  Akla, sezgilere, gözlemlere veya birtakım verilere daya-
narak, olacak bir şeyi önceden kestirebilme sonucunda ortaya çıkan cümlelerdir.

Örnek: İki cücenin sonsuza kadar güreşeceklerini sandım.

DİLBİLGİSİ 6
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8- Olasılık (ihtimal) cümleleri: Gerçekleşmesi kesin olmayan bir olayın veya 
bir durumun ortaya çıkmasının beklenilmesi veya umut edilmesi ile ilgili 
cümlelerdir.  

Örnek: Belki bu yıl okul gezisinde biz de ağacı görmeye gideriz.

9- Endişe cümleleri:  Olumsuz bir durumun gerçekleşme olasılığından du-
yulan kaygıyı anlatan cümlelerdir.

Örnek: Bütün köy halkı cücelerin dövüşeceğini duyunca, birden telaşa kapıl-
dılar.

10- Beğeni cümleleri:  Bir varlığa veya bir olayın sonucuna yönelik beğenme, 
takdir etme, övme veya onaylama işini bildiren cümlelerdir.

Örnek: Ağacın güzelliğini gören her turist büyüleniyor. 

11- Abartı cümleleri:  Bir şeyi olduğundan çok daha fazla veya az göstererek 
anlatan cümlelerdir.

Örnek: Pire kadar boyu ile cüceler dövüşüyordu.
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ALIŞTIRMA 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifadeye yer verilme-

miştir?

A) Şu adamın boyu iki metreymiş.  

B) Onu görünce dünyalar benim oldu.

C) İki cihan bir araya gelse bu iş olmaz.

D) Yirmi dört saat yiyorsun sonra da kilo alıyorsun. 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “özlem” söz konusudur?

A) Ah! Ne oldu öyle?

B) Ah, biraz daha dikkatli davransana!

C) Ah! Canım, bir şey mi oldu yoksa sana?

D) Ah, o deniz kenarı ve kızgın kum, hayal oldu şimdi! 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beklenmeyen bir olaydan söz

    edilmektedir?

4. Aşağıdakilerin hangisinde “karşılaştırma” söz konusudur?

A) Ürünlerin kusursuz olması için sabaha kadar çalıştık.

B) Diğer sınıfın da bizim kadar çalışkan olduğunu biliyoruz.

C) Bizim evden, teyzemlerin evine kadar yürüyerek gittik.

D) Sofraya oturup yemek yemem için çok ısrar ettiler.

A) Sen alışverişi yap, ben arkandan geliyorum.

B) Balonu elime yavaşca aldım; ama balon patlayıverdi.

C) Yağan kar donduğu için yollar çok kaygan olmuştu.

D)  Ders zilini duyan öğrenciler, sınıflara yöneldi.
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Aşağıdaki cümlelerin hangisinde duygusallıktan söz 
edilemez?

A) Uzun bir yolculuktan sonra eve vardık.

B) Bendeki sevgini kelimelerle anlatamam.

C) İnsanın içini rahatlatan bir yaklaşımın var.

D) Seni o durumda görünce yüreğim parçalandı.

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, pişmanlık duyulduğu anlatıl-

maktadır?

A) Yıllar var ki bu topraklardan ayrı yaşadım.

B) Ülkemizde her geçen gün yaşam şartları zorlaşıyor.

C) Birdenbire içime bir sıkıntı çöküverdi.

D) Onun sözünü dinlemeseydim iyi olacaktı.

7. Hangi cümle bir “uyarı” anlamı taşır?

A) Tatlıya şeker koymayı sakın unutma!

B) Böyle tatlılara oldum olası bayılırım.

C) Bazen tatlıyı çok yemek de tehlikelidir.

D) Tatlısız bir hayat düşünemiyorum doğrusu.

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “küçümseme” anlamı vardır?

A) Ona niçin kızdığını anlamadım.

B) Darda kalanlara yardım etmelisin.

C) Çok hızlı dediğin araba bu mu yani!

D) Çocuğun okuyuşunu beğendim.

5.

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

81

2.
TEMA

 Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz

  (I) "Başarma duygusu”nu yaşamak, insanın kendine olan güvenini artırır.       

(II) Çocuk, "Ben yapabiliyorum, demek ki böyle yeteneklerim var." diyor-

sa özgüvenini kazanmıştır. (III) Bunun için çocuğa fırsatlar sunmak gere-

kir. (IV) Diyelim ki çocuk güzel sanatlar, sportif faaliyetler veya zihinsel 

bakımdan özel yeteneklere sahip. (V) Çocuğa bu alanlarla ilgili faaliyet fır-

satları sunulmalıdır.

 9. Yukarıdaki cümlelerden hangisinde "varsayım" söz konusudur?

  A) I.               B) II.              C) III.                 D) IV. 
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MEDOŞ LALESİ

MEDOŞ LALESİ

  

 

TARTIŞALIM

Yandaki resmi inceleyip “Çiçek da-
lında güzeldir.” sözünün vermek is-
tediği mesajı arkadaşlarımızla tar-
tışalım.

“Kıbrıs lalesi” (Tulipa cypria), zambakgiller (Liliaceae) familyasından Kıbrıs adası-

na özgü endemik bir lale türü olup dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. 

Kıbrıs Türk halkı arasında “medoş lalesi” olarak da bilinmektedir. Adanın kuzeyinde, 

Tepebaşı köyü ve Avtepe köyü civarında, güneyinde ise Akama yöresinde yetişir.

Çok yıllık, soğanlı bir bitki olan Kıbrıs lalesi, tek bir çanak üzerinde altı oval taç yap-

raktan oluşur. Taç yaprakları kırmızıya yakın bordo renkte olup iç kısımlarının dip 

kısmı siyah zemin üzeri sarı renkle çevrilmiştir. Bitkinin sapı yaklaşık 30 cm boyunda, 

sarımsı yeşil renkte, yaprakları 20 cm uzunluğunda, yana doğru, dalgalı ve grimsi 

yeşil renktedir.

Medoş lalesi, çiçeğinden dökülen tohumla çoğalmakta, her yıl mart-nisan ayların-

da aynı yerden yeniden açmakta ve sonra kurumaktadır. Bu nedenle bulunduğu yer-

deki doğa örtüsünün tarımsal amaçla kullanmak üzere sürülmesi sakıncalıdır. Bu 

lale, tahıl tarlalarında uzun tahıl bitkilerinin diplerine gizlenerek yetişmektedir.

Medoş laleleri, 1998 yılından itibaren KKTC Çevre Koruma Dairesi tarafından ko-

ruma altına alınmıştır. Kesilip, koparılmaları kesinlikle yasaktır. Çünkü koparılan her 

medoş lalesi, bu türün yok olması için ona vurulan bir darbedir.

Her yıl mart ayında medoş lalesi adına Tepebaşı ve Avtepe köyünde Lale Festivali 

düzenlenmektedir.

                   Düzenlenmiştir.

 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

endemik : ............................................................................................................

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

saban : ..............................................................................................................

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

tahıl :..............................................................................................................

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

darbe :..................................................................................................

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

festival :.........................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

1) “Medoş lalesi” denildiğinde aklınıza neler geliyor? Araştırıp sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2) Ülkemizde medoş lalesi gibi soyu tükenmekte olan başka bitkiler biliyor 

musunuz? Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.
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MEDOŞ LALESİ

MEDOŞ LALESİ

  

 

TARTIŞALIM

Yandaki resmi inceleyip “Çiçek da-
lında güzeldir.” sözünün vermek is-
tediği mesajı arkadaşlarımızla tar-
tışalım.

“Kıbrıs lalesi” (Tulipa cypria), zambakgiller (Liliaceae) familyasından Kıbrıs adası-

na özgü endemik bir lale türü olup dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmamaktadır. 

Kıbrıs Türk halkı arasında “medoş lalesi” olarak da bilinmektedir. Adanın kuzeyinde, 

Tepebaşı köyü ve Avtepe köyü civarında, güneyinde ise Akama yöresinde yetişir.

Çok yıllık, soğanlı bir bitki olan Kıbrıs lalesi, tek bir çanak üzerinde altı oval taç yap-

raktan oluşur. Taç yaprakları kırmızıya yakın bordo renkte olup iç kısımlarının dip 

kısmı siyah zemin üzeri sarı renkle çevrilmiştir. Bitkinin sapı yaklaşık 30 cm boyunda, 

sarımsı yeşil renkte, yaprakları 20 cm uzunluğunda, yana doğru, dalgalı ve grimsi 

yeşil renktedir.

Medoş lalesi, çiçeğinden dökülen tohumla çoğalmakta, her yıl mart-nisan ayların-

da aynı yerden yeniden açmakta ve sonra kurumaktadır. Bu nedenle bulunduğu yer-

deki doğa örtüsünün tarımsal amaçla kullanmak üzere sürülmesi sakıncalıdır. Bu 

lale, tahıl tarlalarında uzun tahıl bitkilerinin diplerine gizlenerek yetişmektedir.

Medoş laleleri, 1998 yılından itibaren KKTC Çevre Koruma Dairesi tarafından ko-

ruma altına alınmıştır. Kesilip, koparılmaları kesinlikle yasaktır. Çünkü koparılan her 

medoş lalesi, bu türün yok olması için ona vurulan bir darbedir.

Her yıl mart ayında medoş lalesi adına Tepebaşı ve Avtepe köyünde Lale Festivali 

düzenlenmektedir.

                   Düzenlenmiştir.

 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

endemik : ............................................................................................................

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

saban : ..............................................................................................................

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

tahıl :..............................................................................................................

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

darbe :..................................................................................................

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

festival :.........................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

1) “Medoş lalesi” denildiğinde aklınıza neler geliyor? Araştırıp sınıfta 

arkadaşlarınızla paylaşınız.

2) Ülkemizde medoş lalesi gibi soyu tükenmekte olan başka bitkiler biliyor 

musunuz? Bunları arkadaşlarınızla paylaşınız.
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ETKİNLİK 3

Aşağıda verilen  cümleleri, alt bölümde yer alan ifadelerle uygun 
şekilde tamamlayalım.

1) “Medoş lalesi” Kıbrıs'a özgü olup ....................................................

2) Laleler, Ada'nın hem kuzeyinde ......................................................

3) Bitkinin sapı, yaklaşık 30 cm, yaprakları ise ......................................

4) Bu laleler çiçeklerinden dökülen tohumlarla .....................................

5) Medoş laleleri 1998 yılında ...........................................................

a) ...her yıl mart – nisan ayında aynı yerde açar.

b) ...20 cm boyundadır.

c) ...Dünya'nın başka hiçbir yerinde yoktur.

d) ...hem de güneyinde bulunmaktadır.

e) ...Çevre Koruma Dairesi tarafından koruma altına alınmıştır.

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Medoş lalesi, adamızda nerelerde yetişir?

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

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

2. Kıbrıs lalesi (medoş lalesi) görünüş bakımından nasıl bir bitkidir?

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

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

3. Medoş laleleri hangi mevsimde çiçek açmaktadır?

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

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

4. Medoş laleleri için zararlı olan şey nedir?

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

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

5. Medoş laleleri 1998 yılından itibaren niçin koruma altına alınmıştır?

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

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

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

endemik : ..................................................................................................

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

saban : ..................................................................................................

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

tahıl : ...................................................................................................

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

darbe : .......................................................................................

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

festival : ..............................................................................................

.................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Dünyadaki ülkeleri araştıralım. Aşağıdaki tabloda belirtilen ülke-

lere özgü herhangi bir şeyin fotoğrafını bulup yapıştıralım. Fotoğ-

raflar, o ülkeye ait semboller, hayvanlar, bitkiler, yiyecek-

içecekler veya bina-yapılarla ilgili olabilir.

HOLLANDA BREZİLYA

TÜRKİYE FRANSA

RUSYA MISIR

HİNDİSTAN ÇİN  

KKTC'nin sembolü olabilecek bir şey bulunuz. Bunun neden sem-

bol olması gerektiğini açıklayınız.

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

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

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

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

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

Aşağıda resimlerini gördüğünüz ağaçların adını bulunuz.

(Badem, Çam, İncir, Limon, Mersin, Nar, Servi, Zeytin)

Malzemeler: ..................................................................................

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

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

Tarifi: ...........................................................................................

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 5

Tepebaşı ve Avtepe'deki Lale Festivali’ne gittiğinizi düşününüz. 

Oradan aşağıdaki resime benzer bir kartı aldığınızı varsayalım. Yurt 

dışındaki bir akrabanıza veya arkadaşınıza bu kartı gönderip bu fes-

tivalde yaşadıklarınızı kısaca anlatınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

YAZALIM
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PARAGRAF

Bir yazıdaki düşüncelerin toplandığı her bir cümle veya cümle topluluğuna 
paragraf denir. Paragraflar bir araya gelerek metinleri oluştururlar. Metindeki 
her paragraf, bir düşünceyi anlatır. Bu nedenle aynı paragraf içinde farklı düşün-
celere yer yoktur.

**Her metinde olduğu gibi, metni oluşturan her paragrafın da bir konusu ve bir 
de ana düşüncesi (ana fikri) vardır. Konu ve ana düşünce etrafında birleşen 
yardımcı düşünceler, bizlere o düşünceyle ilgili örnekler, görüşler, karşılaştır-
malar ve benzetmeler sunar.

**Metin içindeki paragraf sayısı, o metindeki satırbaşları ile belirlenir. Her 
satırbaşı, yeni bir paragrafı ifade eder. Metin içinde geçen konuşmalar ve konuş-
ma çizgileri, bağlı olduğu paragraflara aittir. Konuşma çizgilerinin her biri ayrı bir 
paragraf DEĞİLDİR.

PARAGRAFTA ANLAM

**Paragrafta Ana Düşünce: Paragrafın ana düşüncesi bulunurken “Bu 
paragraftan nasıl bir sonuç çıkarıyorum?” sorusuna cevap aranmalıdır.

Bir parçada ana düşünceyi bulmak için şu yolu izleyebiliriz:
* Öncelikle konu bulunmalıdır.
* Yazarın konuyu ele alış amacının ana düşünceyi oluşturduğu unutulmama-
lıdır.
* Paragrafta / parçada bağlayıcı kavramlar varsa bunlar önceden belirlenme-
lidir. Örneğin “kısacası, sonuçta, oysa, bence, özetle, aslında” gibi ifadelerden 
sonra ana düşünce gelebilir.
* Örnek verilmişse örnekten önceki yargının ana düşünceyi verebileceği ha-
tırdan çıkarılmamalıdır.

Örnek:

 Kıbrıs'ta birbirinden farklı ve güzel bitki çeşitleri bulunmaktadır. Bu çe-
şitlilik içerisinde sadece adamızda bulunan orkideler ve güzeller güzeli mis 
kokulu medoş lalelerimiz de vardır. Ülkemizi bu güzellikleri ile tanıtmalı ve bu 
güzelliklere sahip çıkmalıyız.

Açıklama: Bu paragrafta “Kıbrıs'taki bitki çeşitliliği” üzerinde durulmuştur. 
Ana düşünce ise “Medoş laleleri, Kıbrıs’ın sahip çıkması greken değerlerden 
biridir.” şeklinde açıklanabilir.

DİLBİLGİSİ 7

 

 

 

**Paragrafta Yardımcı Düşünce: Parçada ana düşünce ortaya konurken bu 
düşünceyi açıklayıcı ve destekleyici nitelikte başka düşüncelerden yararlanılır. 
Parçada ana düşünceye zemin oluşturan bu düşüncelere yardımcı düşünce 
denir.

Bir parçada yardımcı düşünceleri bulmak için şu yolu izleyebiliriz:
* Önce soru metni, sonra parça, daha sonra da seçenekler okunur. Bu işlemden 
sonra seçeneklerdeki ifadeler parçadaki cümlelerle tek tek karşılaştırılır.

Örnek:

 Başarıya giden yolda insanın ilk büyük düşmanı tembelliktir. Burada 
tembelliği tanımlamaya gerek yok. Onu herkes az çok tanır. Ancak söylemek 
gerekir ki tembellik insanın karşısına çıkıp yiğitçe savaşmaz. Biçimden biçime 
girerek insanı alt etmeye çalışır.

Parçaya göre, tembellik için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Her zaman için ayrımına varılmayan bir tehlike olduğu
B) İnsana yabancı olmayan bir davranış şekli olduğu
C) Her insanı ayrı biçimde ve farklı şekillerde etkilediği
D) Özgüveni olmayan insanları kendine tutsak ettiği

Çözüm:
Parçanın sonundaki “Biçimden biçime girerek insanı alt etmeye çalışır.”
ifadesinden A,
“Onu az çok herkes tanır.” cümlesinden B,
“Biçimden biçime girerek insanı alt etmeye çalışır.” ifadesinden C seçeneği 
çıkarılabilir. Çünkü biçimden biçime girmek demek, herkese farklı görünmek 
demektir.
D seçeneğindeki “Öz güveni olmayan insanları kendine tutsak ettiği” yargısına 
ulaşmamızı sağlayacak bir ipucuna ise parçada rastlayamıyoruz.
Doğru cevap: D

**Paragrafta Konu: Paragrafın konusu bulunurken “Bu paragraf ne 
hakkındadır?” sorusuna cevap aranmalıdır.

Parçanın konusu bulunurken şunlara dikkat edilmelidir:
* Parçada en çok tekrar edilen sözcükler üzerinde yoğunlaşılmalıdır.
* İlk cümlelere dikkat edilmelidir, çünkü konu ilk cümlelerde verilebilir.
* Konu, parçanın tamamını kapsar nitelikte olmalıdır. Ancak konuyu ararken 
genellemeye gidilmemelidir. Konu, mümkün olduğunca parçayı da kapsayıcı 
şekilde daraltılmalıdır.
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Örnek:
               

“Kuzey Kıbrıs'ta tespit edilen mağara sayısı 85 olup 42 tanesi ayrıntılı olarak 
araştırılmıştır. Bu mağaraların bir kısmı doğal olup bazıları ise insanlar 
tarafından tarihin farklı dönemlerinde yapılmıştır. ”

Çözüm: Bu paragrafın konusu “Kuzey Kıbrıs'taki mağaralar”dır.

**Paragrafta Başlık: Konuyu en iyi şekilde kapsayıp yansıtan ve bir veya 
birkaç sözcükten oluşan sözcük grubuna başlık denir.

Başlık:
* İlgi çekici ve düşündürücü olmalıdır.
* Konu hakkında bilgi vermelidir.
* Ana düşünceyi çağrıştırmalıdır.
* Parçanın bütünüyle ilişkili olmalıdır.

Örnek: 

 Medoş lalesi kendi çiçeğinden dökülen tohumla çoğalmaktadır. Mart – nisan 
aylarında bu tohumlar açarak birbirinden güzel laleler oluşturur. Yaprakları 
kırmızıya yakın bordo renkte olan laleler, yaklaşık 30 cm boyundadır. Güzel 
görünümleri ile doğayı süsleyen bu nadide bitkiler, ülkemizin güzelliklerindendir. 

Çözüm: Bu paragrafın başlığı “Medoş Laleleri” olabilir. 

 

 

 

Kar de len ç i çe ği ,  

Kuzey ve Doğu Anado-

lu’da yetişen ve ilkba-

harda beyaz renkli, sar-

kık çan biçiminde çiçekler açan soğanlı 

bir bitki türüdür. Karlı günlerde çiçek ver-

diği için kardelene “yılın ilk çiçeği” de 

denir. Kardelen, şartlar sağlanırsa su üs-

tünde bile çiçek açabilmektedir. İngilte-

re’nin ünlü bahçelerinde sıkça rastlanan 

bu süs bitkisi, eski zamanlardaki bahçe 

düzenlemelerinin ayrılmaz bir parçasıy-

dı. Kardelenin Anadolu’da bir kaç türü ye-

tişir. Kardelen, yaklaşık 900-1800 metre 

yükseklikte ve nemli topraklarda yetişir.

Atatürk çiçeğinin ana 

vatanı Meksika ve Orta 

Amerika’dır. Ata türk 

adını bir süs bitkisi ola-

rak Türkiye’de yetiştiril-

mesi ve tanınmasında ön ayak olan Mus-

tafa Kemal Atatürk’ten alır. Yaprakları 

uzun saplı, büyük sivri uçlu, kenarları düz, 

çiçekleri çok küçük sarı renkli ve gösteriş-

sizdir. Bu çiçek, yazın aydınlık ve yarı 

gölge yerleri sever. Genellikle sıcak yerler-

de yetişir. Evlerde süs bitkisi olarak kulla-

nılır. Anadolu’da doğal ortamlarda yetiş-

mez.

1. Aşağıdakilerden hangisi bu iki çiçeğin ortak yönlerinden biridir?

A) Yetiştikleri ortamlar

B) Süs bitkisi olarak kullanılmaları

C) Anadolu’da yetişmeleri

D) Çok eski zamanlardan beri insanoğlu tarafından yetiştirilmeleri

 Çok eski zamanlarda Çin’de bir İmparator yaşarmış. İmparatorun sarayı, çok 
güzelmiş. İncecik porselenlerden yapılmıştı bu saray. Hani biri şöyle dikkatsizce 
bir dokunacak olsa, koca saray şangır şangır kırılabilirmiş. Sarayın bahçesi uçsuz 
bucaksızmış. Bahçenin nereye kadar uzandığını saray bahçıvanları bile doğru dü-
rüst bilmezlermiş. Bahçede hiç bir yerde eşi benzeri yetişmeyen güzel kokulu çi-
çekler varmış. Bahçeye girenler cıvıl cıvıl kuş sesleri içinde çiçeklerin güzelliklerini 
seyretmekten kendilerini alamazlarmış.

 2. Bu parçanın anlatımında aşağıdaki duygu organlarından hangisi 
kullanılmamıştır?

A) B)

D)
C)
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İnsanın zamanı ölçme uğraşının kökenleri, modern saatlein keş-

finden binlerce yıl öncesine dayanır. Söz gelimi Eski Çin’de üzerine 

düğüm atılarak yağa batırılmış iplerden oluşan “saatler” kullanılı-

yormuş. Bu iplerin düğümleri arasında mesafeler eşitmiş. İpler ya-

kılıyor, alev düğüme eriştiğinde, aradan belli bir süre geçtiği anla-

şılıyormuş.

3. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı 
olabilir?

A) İnsanlar ne zamandan beri zamanı ölçme ihtiyacı duymuştur?

B) Güneş saati nedir?

C) Günümüz takviminin kökeni nedir?

D) Zaman kavramı size neyi anımsatıyor?

    Borçlulardan kaçan bir adam, ardına düşenlere tanınmamak için 
saklanıp kılık değiştirmiş, işini daha da sağlama almak için kendini tek 
gözlü gösteriyormuş.Biraz daha özgür yaşamaya başlayıp da uzun süre 
gözüne yapışık kalan bezi çıkarınca bakmış ki o gözü de artık 
görmüyor.

4. Bu parçanın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uzun süren alışkanlıkları bıraktıktan sonra  hayatımız eskisi gibi olmaz.

B) Sağlıklı bir yaşam sürmek için her zaman çok çalışmalıyız.

C) Alışkanlıklarımızı hayatımızdan olabildiğince geç çıkarmalıyız.

D) Özgür yaşamak için elimizden geleni yapmalıyız.

5. Bu paragrafa getirilebilecek en uygun başlık, aşağıdakilerden 
hangisi olabilir?

A) Çevre Eğitimi    B) Okul Öncesi Eğitimi
C) Eğitimin Önemi   D) Çevre Kirliliği

İnsan etkinlikleri sırasında çevrenin tahrip derecesi, kişilerin aldıkları çevre 

eğitimine bağlıdır. Eğitimin doğuştan itibaren başladığı görüşünden hareketle, 

okul öncesi eğitimden başlayarak her yaş grubunun çevre konusunda bilgilen-

dirilmesine ve eğitimine önem verilmelidir. Bu eğitimler sırasında kişilere çev-

reyi tanıtıcı ve sevdirici mesajlar verilmesinin yanında, çevre sorunlarının ya-

rattığı tehlikeler de anlaşılır bir şekilde vurgulanmalıdır.    

Büyüdüğü zaman ne olacağını çok merak eden bir 

çocuk varmış. Ne yapmak istediğine bir türlü karar ve-

remiyormuş.

Okulda öğretmenleri sorduğunda, arkadaşları ne 

güzel yanıtlar vermiş; kimi öğretmen, kimi mühen-

dis, kimi doktor olmak istediğini söylemiş. Ama o, ne 

olmak istediğini hâlâ bilmiyormuş.

Bir gün sınıfta öğretmeni Atatürk'ü anlatmış. Onun 

ülkemizi düşmanlardan kurtardığını, cumhuriyeti kur-

duğunu söylemiş. "İşte bu harika bir şey!" diye dü-

şünmüş çocuk. Neden büyüdüğünde o da bir Atatürk 

olmasın ki?

Çocuk, okuldan döndüğünde herkese sevinçle 

açıklamış: "Ben büyüyünce Atatürk olacağım!" An-

nesi, "O, olağanüstü bir insandı." demiş.

Çocuk okula gittiğinde öğretmenine, "Ben, Atatürk 

olmak istiyorum; ama nasıl Atatürk olunur bilmiyo-

rum." demiş. Öğretmeni gülümseyerek: "Her mesle-

ğin bir okulu var; ama Atatürk olmanın okulu yoktur 

çocuğum. Çünkü her Türk çocuğu aslında biraz Ata-

türk'tür!" demiş. "Nasıl yani?" diye merakla sormuş 

çocuk. "Atatürk'ün yaptıklarını anlar, düşüncelerini 

izler, ilkelerini korursan, sende ondan bir parça var de-

mektir." diye cevap vermiş. Çocuk sevinmiş. "Yani 

ben Atatürk olabilir miyim?" Öğretmen yine gülmüş: 

"Atatürk'ü anlıyorsan, o zaten her zaman senin için-

dedir."

Çocuk, o akşam ışığı söndürüp yatağına yattığında 

gülümseyerek gözlerini kapamış. İçindeki Ata-

türk'ün, hayatı boyunca yüreğinde yaşayacağını, 

barış ve kardeşlik yolunda, ona ve bütün çocuklara 

sonsuza kadar ışık tutacağını biliyormuş.

        

              Aytül AKAL

            (Kısaltılmıştır)

ATATÜRK OLMAK

S E R B E S T
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HELLİM

 

  

  

ÇAĞRIŞIM SÖZCÜKLERİ

HELLİM

Hellim... İlk aklıma gelen, ben henüz 7-8 yaşlarında iken rahmetli anneannemin 

İskele’ye bağlı şimdiki Boğaziçi (Lapatos) köyündeki hanaylı evinin ön tarafında ku-

rulan kazanların altındaki yanan odunlar olur. Annem ve teyzemler hellim yapılacağı 

dönemde, köye giderek anneannemin öncülüğünde hellim ve norlar yaparlardı.

Köyden alınan taze koyun sütünü önce temiz bir tülbentten geçiren anneannem, 

hellim kazanlarının içine taze sütü boşaltıp belli bir ısıya geldiğinde mayasını eklerdi. 

Kısa bir süre sonra muhallebimsi bir hâl alan sütü eliyle parçalayarak toparlar ve pıh-

tılaşan hellimin üzerine bir süzgeç oturtarak dibe çökmesi için kısa bir süre beklerdi. 

Pıhtılaşmış parçaları hasırdan yapılan ve “talar” ismini taşıyan kaplara alırdı. Bu kap-

lardaki hellimleri annem ve teyzemler dört-beş kez çevirip bastırarak iyice sıkılaştı-

rırdı.

Annemlerin söylediğine göre, hellim eğer fazla bastırılırsa daha gıcır gıcır olur-

muş. Suları iyice süzülen hellimler kaplardan alınarak, tepsiye yerleştirilir ve ısısı 

iyice düşsün diye üzerlerine soğuk su dökülürdü. Bu şekilde yapıldığında kaynar 

suya atılacak olan hellimler daha iyi sıkışırmış. Tüm bu işlemleri bir kabın içinde ya-

HELLİM
HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

1) Hellim  seviyor musunuz? Seviyorsanız onun tadını tanımlayabilir misiniz?

2) Hellimi en çok nerelerde ve hangi tür yemeklerde tüketiyorsunuz?

 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

hanay : ................................................................................................................

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

nor : ....................................................................................................................

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

tülbent : ..............................................................................................................

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

süzgeç : ...............................................................................................................

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

kazan : ................................................................................................................

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

Yandaki boşluklara “hel-
lim” ile yapılan yiyecekler-
den aklımıza gelen dört ta-
nesini yazalım.
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HELLİM
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parlardı. O kapta biriken suyu daha sonra kazana alıp yavaş yavaş kaynatırlardı. Bu 

işlemin, hellimin son aşamasına gelmeden önce illa ki yapılması gerekirdi; çünkü 

bundan da nor elde ederlerdi. Bunun için kaynayan suya bir litre daha çiğ süt ekle-

yip; bir avuç tuzla bir adet limon sıkılırdı. Tuz, iri taneli, kaya veya deniz tuzu olma-

lıydı. Anneannem, kaynayan sütü ince bir tahtayla (oklava) yavaş yavaş karıştıra-

rak, 'nor'un gelmesini beklerdi.

Bu sırada annemler, tencerenin çok ısınıp içindeki sıvının kaynamaması için norun 

oluştuğu yerlere ve özellikle tencere kenarlarına yavaş yavaş su eklerlerdi. Bu şekil-

de eşit yumuşaklıkta ve kayganlıkta nor elde ederlerdi. Kesilip, yüzeye çıkan parça-

ları süzgeçle ya da kevgirle topladıktan sonra talara koyup suyunu süzdürürlerdi. 

Tencerede kalan su, süzülmüş hellimlerin kaynaması için hazır hale gelirdi. Katılaşan 

hellimleri haşlanmak üzere yavaş bir şekilde tencereye bırakan anneannem, bu şe-

kilde hellimler pişip, su yüzeyine çıkana kadar onları haşlardı. Hazır olan hellimleri 

daha sonra bir kaba alıp, 

soğuması için üzerine 

soğuk su dökerlerdi. Üze-

rine tuz serpip, sıcakken 

katlanan ve arasına taze 

nane yerleştirilen hellim-

leri yemek de kazan başın-

da bekleyen biz torunlara 

düşerdi. Hazır olan noru 

ise sıcakken üzerine şeker 

serpip afiyetle babam 

yerdi. Tüm bu yaşanmış-

lıklar çocukluğumdan arda 

kalanlar. 

Kıbrıs'ta hellim üretimi aslında yüzyıllardan beri biliniyor. Kıbrıs halkının yaşamın-

da hellimin önemi hiç kuşkusuz çok büyük. Hellim, Kıbrıslıların beslenmesinde eski-

den beri önemli bir rol oynar. Eskiden köy evlerinde hellimin yapımı, beslenme ihti-

yaçlarının karşılanması dışında, kişiler arasındaki sosyal dayanışmayı da yanında ge-

tirirdi. Çünkü hellim yapma zamanı geldiğinde, köy kadınları bir evde toplanır ve 

kara kazanlar içerisinde hellim yapmaya başlardı. Açıkcası, her ailenin kendi hayva-

nından az miktarda süt üretmesi nedeniyle, komşular kendi sütlerini sırayla birbirle-

rine verirlerdi. Böylece, hellim yapımı için ihtiyaç duyulan miktarda süt toplanırdı. 

Başka bir deyişle, komşular sütün toplanması ve hellim yapımı için işbirliği yaparlar-

dı. Bu şekilde, 1-2 aylık süre içinde, bütün ailelerin tüketime hazır hellimleri olurdu.

Pişirildiği zaman yumuşayan, ancak erimeyen ve şeklini kaybetmeyen bu benzer-

siz lezzet, Kıbrıs mutfağında çok yönlü olarak kullanılıyor. Makarnaların üzerine ren-

delenen, sandviç ve salata malzemesi olarak kullanılan ve kebabın vazgeçilmez ta-

mamlayıcısı olan hellim, geleneksel hamur işlerine iç harcı olarak da sıklıkla kullanılı-

yor. Tüm bunların yanında yazları atıştırmak ve serinlemek için hellimi, karpuz ile bir-

likte tüketiyoruz. Piştiği zaman rengi hafif kahverengimsi ve kıtır görünümünü alır. 

Tadı enfes olmakla birlikte hellim, birinci sınıf bir protein kaynağıdır. Kalsiyum ve mi-

neral içeriği bakımından zengindir.

Cankat Ç. Pilter
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ETKİNLİK 3

Aşağıda hellim yapımının aşamaları karışık bir şekilde verilmiştir. 
Bu aşamaları doğru şekilde sıralayalım.

Muhallebimsi kıvama gelen süt, el ile parçalanır ve daha sonra 
toparlanıp dibe çökmesi için bir süre beklenir.

Hellimler sıcak suda pişip kendiliğinden suyun üzerine çıkana kadar 
beklenir.

Kazandaki süt, belli bir ısıya gelince mayalanır.

Süzülen hellim parçaları tekrar kaynayan sıcak suya atılır.

Taze alınan koyun sütü, önce temiz bir tülbentten geçirilerek süzülür 
ve kazanlara konur.

Pıhtılaşan hellimler talar kaplarına dökülür burada 4-5 kez çevrilerek 
iyice süzdürülür.
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Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Yazarın, hellim denince aklına gelen ilk şey nedir?

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

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

2. Nor nedir?

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

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

3. Yazarın babası ne yaparmış?

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

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

4. Hellim yapımı, beslenme ihtiyaçlarının karşılanması dışında neleri 
sağlarmış?

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

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

5. Kıbrıs mutfağında hellimden nasıl yararlanıyoruz? İki örnek veriniz.

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

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

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

hanay : .....................................................................................................

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

nor : ..........................................................................................................

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

tülbent : ...................................................................................................

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

süzgeç : ....................................................................................................

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

kazan : ......................................................................................................

.................................................................................................................
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ETKİNLİK 4

     Varsayalım ki Kıbrıs'ta hellim üretmeye karar verdiniz ve güzel 
bir imalathane açtınız.  Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

Helliminizin markasını yazınız ve ona neden bu adı seçtiğinizi 

belirtiniz.

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

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

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

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

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

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

Helliminizi daha iyi satabilmek için iddialı bir reklam cümlesi 

(slogan) bulup aşağıya yazınız.

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

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

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

Sizin helliminizi diğer markalardan ayıran özellikleri kısaca 

yazınız.

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

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

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

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

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

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

Aşağıda resimlerini gördüğünüz ağaçların adını bulunuz.

(Badem, Çam, İncir, Limon, Mersin, Nar, Servi, Zeytin)

Malzemeler: ..................................................................................

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

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

Tarifi: ...........................................................................................

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

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

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

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

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

ETKİNLİK 5

YAZALIM
Aşağıdaki yıldızın içinde yer alan sözcükler “Hellim” adlı metin-

den alınmıştır. Bu sözcükleri kullanarak bir öykü yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gıcır gıcır

kaynamak
 hanay

 köy 

 muhallebi     

hasır

torun         

şeker
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PARAGRAFTA YAPI

Paragraf Oluşturma: Paragrafı oluşturan cümleler arasındaki anlam, dil ve 
anlatım bütünlüğü; çözümün hareket noktasıdır. Bir paragrafı oluşturmak, 
karışık olarak verilen cümlelerin sıralanmasında giriş cümlesinin tespit edil-
mesiyle başlanır.

**Karışık verilen cümlelerden paragraf oluşturmak için:
1. Karışık olarak verilen cümleler hızlıca okunur.
2. Cümlelerde neden söz edildiği belirlenir.
3. Paragrafın giriş cümlesi bulunur.
4. Cümleler arası anlam akışına dikkat edilerek cümleler sıralanır.

Örnek:
1 .  onlarla sohbete daldı.Hemen
2. Eve gitmek için yola çıktı.
3. Her gün gittiği o kafede çok . sıkılmıştı
4. Yolda arkadaşlarını gördü. 
Çözüm: Verilen bu cümleler içinde birbirine bağlı olabilecek cümleleri bulalım:

Söz konusu kişi, kafede sıklıdıktan sonra evine gitmek istemiş ve yola 
çıkmıştır (3 - 2). Yolda giderken önce arkadaşlarını görmüş ve daha 
sonra onlarla sohbete dalmıştır (4 - 1).

Bu sonuçlara göre seçenekler içinde 3'ün arkasından 2'yi; 4'ün 
arkasından da l'i aramamız gerekir.

Paragraf Tamamlama: Giriş ya da sonuç cümlelerinden birinin eksik  bıra-
kıldığı paragraflarda bu eksik cümleler, anlam ve dil bütünlüğüne uygun ola-
rak tamamlanır. Eksik bırakılan giriş cümlesiyse, giriş cümlelerinin bağlantı 
öğesi bulundurmaması ve anlatılan konuyla ilgili ilk sözün söylenmesi özelli-
ğine dikkat edilir. Eksik bırakılan sonuç cümlesiyse, sonuç cümlelerinin pa-
ragrafta anlatılan konuyu özetlemesi ya da belli bir sonuca bağlaması özelli-
ğine dikkat edilir.

Örnek: Aşağıda yarım bırakılan paragrafı uygun şekilde tamamlayalım.
 “Sürekli yalan söyleyen birini kimse dinlemez. Böyle birinin sözleri, bir 
süre sonra karşısındakinin kulaklarına ulaşmaz olur. Artık kimse ona inan-
maz, kimse onu dinlemez; çünkü yalanları onu dilsiz bırakmıştır. Bu duruma 
düşmemek için ...................................................................... .” 

 

 

 

 

   Giriş Cümlesi Sonuç Cümlesi
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! Kendisinden önceki düşünceyi devam ettirdiğinden sonuç cümlesi 
yalan söylememek gerektiği mesajını vermelidir.

**Çözüm:
1. Verilen cümleler hızlıca okunur.
2. Cümlelerde sürekli “yalan söylemenin sonuçlarından” söz ediliyor.
3. Bu paragrafın sonuç cümlesini tamamlarken paragrafın konusu göz önünde 
bulundurulur.
4. Yarım bırakılan sonuç cümlesi, bu düşünceyi devam ettiriyorsa aynı para-
lelde; bu düşünceyi devam ettirmiyorsa paragrafın konusunun tersi bir cüm-
leyle tamamlanır.
“Sürekli yalan söyleyen birini kimse dinlemez. Böyle birinin sözleri, bir süre 
sonra karşısındakinin kulaklarına ulaşmaz olur. Artık kimse ona inanmaz, kim-
se onu dinlemez; çünkü yalanları onu dilsiz bırakmıştır. Bu duruma düşmemek 
için hiçbir zaman yalan söylememeliyiz.”

Paragrafı İkiye Bölme: Yazar, konuyu işlerken her bir paragrafta konunun 
farklı bir yönünü işler. Anlattığı bir konudan farklı bir konuya geçiş yaptığında, 
yeni bir paragrafa da geçmesi gerekir. Bazen iki ayrı düşüncenin işlendiği bö-
lümler, bir paragraf olarak verilir ve bizden bu paragrafı bölmemiz istenir.

Örnek: “Pişirildiği zaman yumuşayan ancak erimeyen ve şeklini kaybetmeyen 
bu benzersiz lezzet, Kıbrıs mutfağında çeşitli yemeklerde kullanılır. Makarna 
üzerine rendelenen, sandviç içerisinde kullanılan, hamur işlerinde iç harç mal-
zemesi olarak kullanılan hellim, mutfağımızın vazgeçilmezlerindendir. Hellim 
yapımı aslında çok eğlenceli; fakat eğlenceli olduğu kadar da zahmetli bir iş-
tir.”

 Yukarıdaki paragrafta yer alan altı çizili kısım, farklı bir konuya değindiği 
için bu paragraf altı çizili bu bölümden ikiye ayrılabilir.

ŞİİR
İnsanlarda derin duygular uyandıran ve bir sanat değeri taşıyan, yazı tür-

lerine şiir denir. Şiirleri yazan kişilere ise ozan veya şair, şiirin her bir satırı- 
na da dize (mısra) denir. Her dört mısra ise bir dörtlük (kıta) oluşturur.

***Tüm yazı türlerinde olduğu gibi şiirlerin de bir başlığı vardır. Bu başlık, 
şiirin işlemek istediği konuyu yansıtan bir anlayışla seçilir. Yani bizler, şiirin 
başlığına bakarak o şiirin hangi konuda yazılmış olduğunu tahmin edebiliriz.

***Şiirlerin, diğer yazı türlerinden bir farklı bir tarafı da duygulara dayan-
dırılarak yazılmış olmalarıdır. Bu yüzden şiirler, ana düşünce yerine ana duy-
gu içerirler. "Bu şiirden nasıl bir duygu çıkarıyoruz?” ya da "Bu şiir han-
gi duygularla yazılmıştır?" sorularına vereceğimiz cevap, aslında o şiirin 
hangi duyguya dayanarak yazıldığının da bir göstergesi olacaktır.
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PARAGRAFTA YAPI
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ATATÜRK'ÜM SEN YOKKEN

Bir Cumhuriyet günü

Kalbimizde anılıyorsun.

Belki o zaman uyuyorsundur,

Atatürk'üm sen yokken.

Duydun mu sesimizi,

Atatürk'üm derken?

Yankılandı her taraf,

Atatürk'üm sen yokken.

Bir cevap ver ne olur?

Aklım, hayalim durur.

Annem teselli etti beni,

Atatürk'üm sen yokken.

1. Yukarıdaki şiirde kaç dize ve kaç dörtlük bulunmaktadır?

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

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

2. Yukarıdaki şiirin ana duygusu ne hakkındadır?

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

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

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

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

ALIŞTIRMA 8

 

 

 

 

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz?

A) Çocukları okumaktan soğutan bir neden de öğretici olmayı her şeyin 
başında tutmamızdır.

B) Uyumadan önce çocuklara okunacak kitapları onların yaşlarına ve ilgi-
lerine göre seçmek gerekir.

C) Ana dili, onu kullanan bireyler arasında köklü sevgi bağları oluşturur.

D) Dil, insanların düşündüklerini, duyduklarını bildirmek için kullandıkları, 
sözcükler ve işaretlerden oluşan bir anlaşma aracıdır.

2. İnsanların çoğu, dostluk konusundaki sorunlarının sevilmemek olduğunu 
düşünürler. Bu nedenle de bütün güçleriyle nasıl sevimli ve sevilebilir ola-
cakları konusunda çaba gösterirler. Oysa asıl sorun, sevilmemekte değil; 
sevmeyi bilmemekte gizlidir. Eğer bir insan üretici bir güçle sevmeyi başa-
rabiliyorsa kendisini de seviyor demektir. Ama yalnızca başkalarını sevme 
konusunda başarılı olmaya çalışıyorsa .................................. 

Bu paragraf, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerinden hangisiyle 
tamamlanmalıdır?

A) ...kimseyi sevebilmesi mümkün değildir.

B) ...herkes tarafından sevilir.

C) ...gerçek mutluluğu yakalar.   

D) ...kalıcı dostluklar kurmayı da başarır.

3. Bu ölçümler, camlarınızın odak noktalarının göz bebeklerinizle bire bir l�
aynı hizada olmasını ve göz önünüze en uygun camın belirlenmesini 
sağlar.

    �Sağlıklı bir gözlük edinmeniz için gözlük alırken yapılması gereken üç <
hassas ölçüm vardır. 

��� �Bunlar, göz bebeği ölçümü, yükseklik ölçümü ve çap ölçümüdür.v

Şekillerle gösterilen cümlelerle anlamlı bir paragraf oluşturuldu-
ğunda, şekillerin sıralaması aşağıdakilerden hangisindeki gibi olur?

A) B) C) D) <�l�v l�<�v v�l�< <�v�l
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  Kediler dokuz canlı değildir. (I) Ancak bazı insanlar kedilerin dokuz canlı 
olduğuna inanırlar. (II) Bu şekilde yere düştüklerinde zarar görme olasılıkları 
daha düşüktür. (III) Bunun nedeni kedilerin, insanların ya da hayvanların 
yaralanabileceği kazalardan az yaralanarak kurtulmasıdır. (IV) Kedilerin bazı 
özellikleri, bu tip kazalarda daha ender olarak yaralanmalarına neden olur.

4.  Numaralandırılmış cümlelerden hangisi, düşüncenin akışını boz-
maktadır?

   A) I   B) II   C) III   D) IV

   İnsanların akıl güçleri, birbirinden farklıdır. Kimi insanlar daha az akıllıdır. 
Zorluklar karşısında kalan bu kişilerin, zorlukları aşmada başkalarının akıl-
larından yararlanmak istemeleri çok doğaldır. Hiç kimse “Ben akıllıyım, her 
işin altından kalkarım.” dememeli. Kendinden akıllı kişilerin de bulunabile-
ceğini önceden kabullenerek onlardan yeri geldiğinde yararlanmasını bil-
melidir. 

 5. Bu metinde anlatılanlara uygun olan atasözü, aşağıdakilerden 
hangisidir?

 A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.

 B) Akıl yaşta değil, baştadır.

C) Akılsız başın zahmetini ayaklar çeker.

D) Akıl akıldan üstündür. 

“Tembel hayvan” denilen hayvan çeşidi, yeryüzünün en yavaş hareket eden 
memelileridir. Hayvanat bahçelerindeki tembel hayvanlar, günün neredeyse 
üçte ikisini uyuyarak geçiriyorlar. Zaten, onlara bu adın verilmesi, biraz da bu 
gözlemden kaynaklanıyor. Ancak yeni bir araştırmanın sonuçlarına göre bu 
canlılar, kendilerine “tembel” denmesini ....................
 

6. Bu paragraf, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisiyle 
tamamlanabilir?

 A) ... kısa sürede yapar.

 B) ... zaman harcamaları gerekiyor.

C) ... ayırt etmek çok zor.

D) ... pek hak etmiyorlar.

    Suların şıpırtısında 
Arının vızıltısında
Otların hışırtısında
Soluğumda güneş var.
 
 Gölgeye serilen kilimde
 Karpuz çekirdeğinde
 Kirazda, dutta, incirde
 Şimdi her yerde güneş var.

7. Bu şiirde anlatılan mevsim, aşağıdakilerden hangisidir?

A)

C)

B)

D)
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KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kıbrıs Türkü'nün devleti, her şeyi
Türkiye Cumhuriyeti'nin küçük kardeşi
KKTC, dünyadaki yedi Türk devletinden biri.

1954'te başladı Kıbrıs Türkü'nün öyküsü
1960'ta kuruldu Kıbrıs Cumhuriyeti
Ancak, üç yıl sürebildi ne yazık ki!
Rumlarla Türklerin cumhuriyeti.

13 Şubat 1975'te “Federe Devlet” oldu
Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu.
Federe devletinin ilk cumhurbaşkanı
Rauf Denktaş'a nasip oldu.

15 Kasım 1983'te kuruldu cumhuriyet
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.
Rauf Denktaş ilk cumhurbaşkanı
15 Kasım, Kıbrıs Türkü'nün bayramı.

1983'ten bugüne özgür Kıbrıs Türkü
Arkasında Türkiye Cumhuriyeti ile güçlü
Damarlarında akan asil kan ile gururlu
“Kıbrıs Türküyüm!” diyene ne mutlu.

Vedat Sadioğlu
     (Düzenlenmiştir)

S E R B E S T

KIBRIS FOLKLORU

 
  

 

 

ARAŞTIRALIM

Yandaki resimde hangi tatlıyı görü-
yorsunuz? Biz de Kıbrıs kültürüne ait 
tatlılardan birini araştırıp nasıl 
yapıldığını arkadaşlarımıza anlata-
lım.

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

kültürel : ..............................................................................................................

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

has : .................................................................................................................

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

nefis : .................................................................................................................

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

hayran kalmak : ...................................................................................................

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

maya : ................................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Kıbrıs kültürü deyince aklınıza neler gelir?

2) Kıbrıs kültürüne ait bildiğiniz yiyecekler var mı? Varsa nelerdir?
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HERKESİN İSTEDİĞİ ADA

  

  

Yandaki resmi inceleyip gördüklerimizi  

arkadaşlarımızla paylaşalım.

HERKESİN İSTEDİĞİ ADA

Çok, çok uzun yıllar önce dünyamızda hiç insan yokken şimdiki Kıbrıs adası olan 

kara, Akdeniz’in dibinde gömülüymüş. Yıllar, yılları kovalamış. O uzun yıllar boyun-

ca deniz tabanı sıkışmış ve sıkışan deniz tabanı, kara parçasını deniz yüzeyinin üstü-

ne itmiş. Göbek deliğine benzeyen küçük kara parçası, dünyanın merkezinde belir-

miş. Önce Trodos ve Girne Dağları ortaya çıkmış. Daha sonra, Mesarya Ovası bu dağ-

ları birleştirmiş. Hatta bu özelliğiyle Kıbrıs, bilim insanlarının gelip ıslanmadan ok-

yanus tabanını inceleyebileceği ender yerler arasında yerini almış.

Çok eski çağlarda Kıbrıs, yemyeşil bir bitki örtüsü ve ormanlarla kaplıymış. Kıb-

rıs’ın ilk hayvanları ise cüce hipopotamlar ve filermiş. Bu hayvanların bir buçuk mil-

yon yıl önce, çevre kara parçalarından adaya gelmiş oldukları düşünülmektedir.

Taş Devri Köyü

Kıbrıs’ın ilk insanlarıyla ilgili izler, deniz kıyısındaki mağaralarda bulunmuştur. 

Yapılan araştırmalar, Kıbrıs’taki ilk insanların buraya 10 000 yıl kadar önce yerleştik-

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

bitki örtüsü : ........................................................................................................

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

hipopotam : .........................................................................................................

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

mola : .................................................................................................................

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

kulübe : ............................................................................................................

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

Taş Devri : ..........................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Ada  nedir? 

2) Kıbrıs dışında bildiğiniz ada isimleri var mıdır? Varsa nelerdir?

 

BAK - ANLAT
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hipopotam : .........................................................................................................
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mola : .................................................................................................................
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kulübe : ............................................................................................................
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Taş Devri : ..........................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
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 1)  Ada  nedir? 

2) Kıbrıs dışında bildiğiniz ada isimleri var mıdır? Varsa nelerdir?

 

BAK - ANLAT
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lerini göstermiştir. İlk insanlar, burada ya sürekli yerleşik yaşıyorlardı ya da çevre top-

raklardan gelen ve buralarda sadece mola veren avcı topluluklarıydı.

Yapılan birçok araştırmaya göre yaklaşık 8 000 yıl kadar önce, insanlar köylerde 

toplu yaşamaya başlamıştır. Bulunan en eski köy ise Hirokitya’dır. Lefkoşa ve Limasol 

yolunun ortasındaki köy harabelerini, bu gün bir nehir kenarında bulunan tepenin 

üzerinde görebiliriz. Bu köyün nüfusu, o dönemde yaklaşık 300 kişiydi. Köy halkı yu-

varlak, düz damlı evlerde yaşıyorlardı. Evlerini, çevredeki tepelerden, nehir yatağın-

dan topladıkları taş ve benzeri malzemelerden inşa etmişlerdi. Evler, açık avlu etra-

fında kurulmuş bir grup kulübeden oluşuyordu.

Odalara benzeyen kulübelerin bazıları yemeğin pişirilip yendiği, diğerleri uyumak 

ve bir kısmı da malzeme depolamak için kullanılıyordu. Köyün çevresi, korunma ama-

cıyla çepeçevre taş duvarlarla örülmüştü.

Taş Devri Kıbrıslıları, her alanda taş aletler kullanan avcılar ve çiftçilerdi. Silah ve 

aletlerini, kaplarını, hatta takılarını taştan yapıyorlardı. Çeşitli tahıl türleri ve sebze-

ler üretip çevrede yetişen ağaçlardan incir, zeytin ve erik gibi meyveler topluyorlardı. 

Koyun, keçi ve domuz yetiştiriyorlardı. Geyik ve yabandomuzu avlıyor, balığa çıkı-

yorlardı. Hatta evlerinde kedi bile beslemişlerdi. En eski evcil kedi iskeleti, burada sa-

hibinin yanına gömülü olarak bulunmuştur. O çağdaki insanlar, çeşitli neenlerden 

daha erken yaşta ölüyorlardı. Bu insanlar ölülerini ise evlerinin tabanlarına gömü-

yorlardı.

Marina Christofides

ETKİNLİK 2

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

bitki örtüsü : ..............................................................................................

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

hipopotam : ................................................................................................

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

mola : ......................................................................................................

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

kulübe : ...................................................................................................

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

Taş Devri : .................................................................................................

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

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Kıbrıs adası nasıl oluşmuştur? Kısaca anlatınız.

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

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

2. Kıbrıs'ta yaşayan ilk hayvanlar nelerdi?

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

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

3. Ada'da yaşayan ilk insanlar, ne zaman ve nerede yaşıyorlardı?

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

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

4. Kıbrıs’taki en eski köyün adını ve nereye kurulduğunu yazınız.

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

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

5. Taş Devri'nde Kıbrıs'ta yaşayan insanlar nelerle besleniyorlardı?

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

................................................................................................................
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................................................................................................................
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S:……………………………………………………………………………............…………………………

C: Bu isimle bilinen kara, Akdeniz'in dibinde gömülüydü.

S:……………………………………………………………………………………………............…………

C: Kıbrıs oluşurken önce Girne Dağları ve Trodos Dağları ortaya çıktı.

S:………………………………………………………………………………………...........………………

C: Eski çağlarda Kıbrıs, yemyeşil bir bitki örtüsüne ve birçok ormana sahipti.

S:…………………………………………………………………………............……………………………

C: Kıbrıs'ın ilk hayvanları cüce hipopotamlar ve fillerdir.

S:………………………………………………………………………………............………………………

C: 10 000 yıl kadar önce deniz kıyısındaki mağaralarda bulunan izler, Kıb-

rıs'taki ilk insanlara aittir.

S:………………………………………………………………………............………………………………

C: 300 kişilik nüfusu olan en eski köyün adı “Hirokitya”dır.

ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

“Herkesin İstediği Ada” adlı metni okuyunuz ve bulmacayı yanıtlayınız.Parça ile ilgili verilen öğrenci cevaplarına uygun sorular yazalım.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SOLDAN SAĞA

1. Taş Devri Kıbrıslılarının yaşadığı 

evler, açık avlu etrafında ne 

türdeydi?

2. Taş Devri Kıbrıslıların topladıkları 

meyvelerden birisinin adı nedir?

3. Taş Devri Kıbrıslılar evlerinde hangi 

hayvanı beslemişlerdir?

4. Kıbrıs'ın ilk insanlarıyla ilgili izler 

nerelerde bulundu?

5. 8 000 yıl kadar önce, Kıbrıs'ta 

bulunan en eski köylerden birinin 

adı neydi?

6. Kıbrıs, uzun yıllar önce hangi denizin 

dibinde gömülüydü?

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. Kıbrıs'ın ilk hayvanlarından birinin 

adı nedir?

2. Taş Devri Kıbrıslılarının 

mesleklerinden birinin adı nedir? 

3. Taş Devri Kıbrıslılarının avladıkları 

hayvanlardan birinin adı nedir? 

4. Kıbrıs'ın yeryüzüne çıkan ilk 

parçalarından biridir. Bir dağ olan 

bu parçanın adı nedir?

5. Trodos ve Girne Dağları’nı birleştiren 

ovanın adı nedir?

6. Taş Devri Kıbrıslıları ölülerini 

evlerinin neresine gömmekteydi?

7. Kıbrıs'ın ilk insanları nasıl 

topluluklardı?
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S:……………………………………………………………………………............…………………………

C: Bu isimle bilinen kara, Akdeniz'in dibinde gömülüydü.

S:……………………………………………………………………………………………............…………

C: Kıbrıs oluşurken önce Girne Dağları ve Trodos Dağları ortaya çıktı.

S:………………………………………………………………………………………...........………………

C: Eski çağlarda Kıbrıs, yemyeşil bir bitki örtüsüne ve birçok ormana sahipti.

S:…………………………………………………………………………............……………………………

C: Kıbrıs'ın ilk hayvanları cüce hipopotamlar ve fillerdir.

S:………………………………………………………………………………............………………………

C: 10 000 yıl kadar önce deniz kıyısındaki mağaralarda bulunan izler, Kıb-

rıs'taki ilk insanlara aittir.

S:………………………………………………………………………............………………………………

C: 300 kişilik nüfusu olan en eski köyün adı “Hirokitya”dır.

ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

“Herkesin İstediği Ada” adlı metni okuyunuz ve bulmacayı yanıtlayınız.Parça ile ilgili verilen öğrenci cevaplarına uygun sorular yazalım.
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ETKİNLİK 5

YAZALIM

 

SESSİZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR

1- Sertleşme (Benzeşme): Bir sözcük sertsessiz bir harfle 
(F-S-Ş-H-P-Ç-T-K = FISTIKÇI ŞAHAP) bitmişse ve bu sözcüğe yumuşak 

ünsüzlerden “C – D – G” harflerinden biri ile başlayan bir ek getirilmişse bu ekin ilk 

harfindeki:

C = Ç’ye
D = T’ye
G = K'ye dönüşür. Bu ses olayına Sertleşme (Benzeşme) denir.

***Sertleşme, sözcüğe gelen ekin ilk harfinde meydana gelir.

Örnek: 
“c” ile başlayan ekler:      “d” ile başlayan ekler:          “g” ile başlayan ekler:

çiçek + ci = çiçekçi  bak + dı = baktı          kes + gin = keskin
Türk + ce = Türkçe  tabak + da = tabakta            et + gi = etki
Hesap + cık = hesapçık  sabah + dan = sabahtan        kıs + gaç = kıskaç

***Sonu “p, ç, t, k” ile biten kısaltma veya sayı okunuşlarından sonra gelen “- de 
/- da” veya    “- den / - dan” ekleri de benzeşmeye uğrayarak “- te /- ta ” veya 
“-ten / - tan” şekline dönüşür.

Örnek: 

   beş + de = beşte  1955'den = 1955'ten

YÖDAK + da = YÖDAK’ta

 

Elimizde bir zaman makinesi olduğunu ve bu makineyi kullanarak 
Taş Devri Kıbrıslılarının yaşadığı döneme geri gittiğinizi hayal edi-
niz. Bu dönemde başınızdan geçen bir günü yazınız.
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Ünlü (sesli)
harfle başlayan

bir ek

P

Ç

T

K

B

C

D

G/Ğ

2- Ünsüz Yumuşaması (Yumuşama): Bir sözcük, sert sessiz harflerden olan   

“P – Ç – T – K  (TOPUKÇU)” ünsüzlerinden biri ile bitmişse ve bu sözcüğe ünlü 

ile başlayan bir ek getirilirse ünlü harf bu harfleri yumuşatır ve 
P = B’ye
Ç = C’ye
T = D’ye
K = G / Ğ'ye (CADI GİBİ) dönüşür. Bu ses olayına Ünsüz Yumuşaması 

(Yumuşama) denir. 

***Yumuşama, sözcüğün son harfinde meydana gelir.

Örnek: 

 kitap + ın = kitabın
 ağaç + a = ağaca
 renk + in = rengin
 kağıt + ı = kağıdı   

***Yumuşamanın olamayacağı durumlar:

1- Tek heceli bazı sözcükler bu kurala uymayabilir. 

Örnek: top + u = tobu  top + u = topu 

        koç + u = kocu  koç + u = koçu

2- Yabancı sözcüklerden dilimize geçmiş bazı sözcükler bu kurala 

uymayabilir.

Örnek:  millet + i = milledi   millet + i = milleti
             hukuk + u = hukuğu  hukuk + u = hukuku

3-Özel isimler bu kurala uymaz.

Örnek: Ahmet + i = Ahmed'i  Ahmet + i = Ahmet'i
              İpek + e = İpeğ'e   İpek + e = İpek'e 

*** Bu konu ile ilgili en çok karşılaşılabilecek durumlar "-dık, -dik, -duk, -dük"  
eklerinden sonra yaratılan yumuşamadır. Bu nedenle "-dığ, -diğ, -duğ, -düğ" 
şeklindeki ekler büyük bir olasılıkla  yumuşamaya uğramışlardır.

 Örnek:    başladığı (baş-la-dık-ı)  yediği (ye-dik-i)
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3. “Balıkçı, yüksek bir kayaya çıktı ve karşı kıyılara baktı.” cümlesinde kaç 
sözcükte benzeşme (sertleşme) vardır?
A) 2   B) 3   C) 4   D) 5

4. Hangi atasözünde ünsüz yumuşaması yoktur?

 A) Derdini söylemeyen derman bulamaz.

 B) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.

 C) Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.

 D) Dost başa, düşman ayağa bakar.

5. Hangi cümlenin aynı sözcüğünde hem yumuşama hem de sertleşme 
yoktur?

 A) Erken gelseydin pikniğe gidecektik.

 B) Balıkçılığa merak salmıştı.

 C) Çoğunlukta her şey tatlıdır.

 D) Çakmağı çakıp kağıdı tutuşturdu.

6. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

 A) Arı, bal alacağı çiçeği bilir.

 B) Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.

 C) Dağda gez, belde gez, doğruların elde gez.

 D) Ayağını yorganına göre uzat.

7. Hangi sözcükte yumuşama vardır?

 A) Seyrettim  B) Eteklerinde C) Bitti  D) Yalnızlığım

8. ünlü ile başlayan bir ek aldığında hangi kelimede ünsüz yumuşaması 
görülmez?

 A) Kütük  B) Sevinç  C) Bardak  D) Sırt

 

 

limandan

balıkçı

saatte

depremler

kızgın

taşkın

kuvvetli

geçmişte

patlama

oldukça

ataktan

atkı

1. Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesi olan sözcüklerin yanındaki 
armudu sarıya boyayalım.

2. Aşağıdaki sözcükleri yanlarındaki eklerle birlikte uygun şekilde yazalım. 

kayık - ın

sandık - a

balık - a

şurup - a

Mehmet - i

sokak - a

cep - i

kireç - i

dert - i

Buket - in
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9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sessiz yumuşaması olmamıştır?
 A) Bu kalemin rengi çok güzel.

 B) Yatağımı hazırlar mısın?

 C) Senin çorpların yeni mi?

 D) Benim derdim daha çok...

10. “Yorgunluktan ve uykusuzluktan ayakta duramıyordu”. cümlesinde ben-
zeşmeye uğrayan sözcükleri yazalım

11. “Kağıdı, dolaba yerleştirip şurubu çantasına koydu.” cümlesinde yumu-
şamaya uğramış sözcükleri yazalım

 

12. “Kitabı eline alıp sokağa çıktı.” cümlesinde altı çizili sözcüklerdeki 
ses olaylarını yazalım.

 

13. “Bu yurdun her karış toprağında binlerce şehidimizin kanı vardır.” cümle-
sinde kaç kelimede sessiz yumuşaması vardır?

 A) 1  B) 2   C) 3   D) 4

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen yumuşamaya uğramış sözcüklerin 
altlarını çizelim.

 

15. Aşağıdaki sözcüklerden yumuşamaya uğrayanların yanındaki 
kutuya “Y”, benzeşmeye uğrayanların yanındaki kutuya “B” harfi 
yazalım

 

16. Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesi görülen sözcüklerin altla-
rını çizelim.
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kitabını

sokağa

çıktı

Ahmet’in cevabı doğru mu?

Kalemin ucu kırıldı.

Akşam yemeğinden sonra yürüyüşe çıkalım.

Ayağını burktuğu için maça gelememiş.

Dedem limon ağacının dallarını budadı.

Sütün soğuğunu da sıcağını da içmeyi çok severim.

yetişkin

tarihte

kaşığını

seçkin

sattı

Kedicik az kalsın soğuktan donacaktı.

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.

Ağaçtan inerken bir anda yere yuvarlandı.

Dedesi çiftçilikle geçimini sağlamıştı.
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kitabını

sokağa

çıktı

Ahmet’in cevabı doğru mu?
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yetişkin

tarihte

kaşığını
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Kedicik az kalsın soğuktan donacaktı.

Türkçe, sondan eklemeli bir dildir.

Ağaçtan inerken bir anda yere yuvarlandı.

Dedesi çiftçilikle geçimini sağlamıştı.



TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

56

1.
TEMA BEN VE ÇEVREMTÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

146

2.
TEMAÜlkemiz ve Kültürel Değerlerimiz

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

57

1.
TEMA  BİREY VE TOPLUM

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

147

2.
TEMA

 Ülkemiz ve Kültürel Değerlerimiz

Deniz kaplumbağaları, yaklaşık 95 milyon yıldan beri dünyamızda yaşamaktadır. 

Ataları, yıllar önce, dinozorların yaşadığı devirlerde deniz ortamına geçmiş dev kara 

kaplumbağalarıdır. İlk deniz kaplumbağaları, bugünkülere pek benzemiyorlardı. De-

ğişimleri, milyonlarca yıl sürmüş ve ayakları yüzgeç şekline dönüşmüş, ağır ve koca-

man gövdeleri yassılaşarak daha hafif ve su yaşamına elverişli bir biçim almıştır. 

Dinozorlar ve dev kara kaplumbağaları tamamen yok olmuşlardır; bugün fosille-

rini ancak müzelerde görebilmekteyiz. Fakat deniz kaplumbağaları nasıl olduysa ya-

şamlarını sürdürebilmişlerdir. Bunların yedi değişik türü, dünyamızı çevreleyen 

sıcak ve ılıman okyanuslarda hala yaşamaktadır. Dişilerin karaya çıkarak yuva yapıp 

yumurtladıkları kısa süreler dışında, bütün hayatları suda geçmektedir. Ülkemiz su-

larında bu türlerden sadece iki tanesi yaşar. Bunlar “sini kaplumbağaları” (caretta ca-

retta) ve “yeşil kaplumbağalar”dır (chelenia mydas).

Deniz kaplumbağaları denizi balıklarla, balinalarla, diğer deniz yaratıklarıyla ve 

bizlerle paylaşırlar. Gelişen sanayileşme ve insan aktiviteleri sonucunda hızla kirle-

nen dünyamızda nesillerini devam ettirebilmek için büyük mücadele vermektedirler. 

Bu büyük mücadeleye rağmen başta caretta caretta ve yeşil kaplumbağalar olmak 

DENİZ KAPLUMBAĞALARI

DENİZ KAPLUMBAĞALARI

  

  

 

BAK - ANLAT

Yandaki resmi inceleyip gör-
düklerimizi arkadaşlarımıza 
anlatalım.

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

ata : ...............................................................................................................

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

müze : .................................................................................................................

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

fosil : .................................................................................................................

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

nesil : ............................................................................................................

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

sahil : .................................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1) Hiç deniz kaplumbağası gördünüz mü? Görmüşseniz bu canlıyı genel 
özellikleriyle anlatınız.

2) Deniz kaplumbağaları gibi dünyada nesli tükenmekte olan hayvanlara siz 
de örnekler veriniz.
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üzere deniz kaplumbağalarının nesilleri hızla yok olmaya doğru gitmektedir. Bu yüz-

den bu kaplumbağalar koruma altına alınmıştır.

Deniz kaplumbağaları, yumurtlamak için mayıs ve ağustos ayları arasında Kıb-

rıs'ın kumsallarına gelmektedirler. Güneşin batışından sonra hava karardığında kum-

salda yumurtlamaya uygun bir yer ararlar. Kumu bulunca yuva yapmaya başlar. 

Önce, ön ve arka yüzgeçlerini ritmik bir şekilde kullanarak geniş bir çukur oluştu-

rurlar. Bundan sonra türlerine bağlı olarak 65 ile 100 adet arasında yumurtayı çuku-

ra bırakırlar. Her bir kaplumbağa 10-15 gün arayla beş, altı kez yumurtlar. Yumurta-

lar pinpon topu büyüklüğündedir. Yumurta bırakma işi bitince, arka yüzgeçlerini kul-

lanarak çukuru kapatırlar. Açmış oldukları geniş alanı, burayı terk ederken arka ve 

ön yüzgeçleri kullanarak kumla kapatmaya çalışırlar. Bu şekilde yavruların gelişimi, 

yumurta içinde güvende olur. Yumurtlama sürecini tamamlayan her kaplumbağa, 

yorgun argın denize doğru yol alır. Tekrar yumurtlama yapmak için aynı plaja iki yıl 

sonra yeniden gelirler.

Kum, güneş ışınları ile ısınır ve altındaki yumurtaları ısıtır. Bu şekilde yavruların ge-

lişimi yaklaşık olarak 45-60 gün sürmektedir. Yavrular gece veya sabaha doğru yu-

murtadan çıkar. Yavrular suyun üzerindeki ışık yansımalarını görerek denize doğru 

yönlenirler. Suya varmaları normal koşullar altında 10-15 dakika sürer. Ancak sahi-

lin kirli oluşu, yengeçlerin, tilkilerin, başıboş köpeklerin, deniz kuşlarının bulunması; 

insanların, yumurtaları meraktan veya yemek için toplaması halinde ya ölürler ya da 

yem olurlar. Denize girdikleri zaman da büyük balıkların saldırısına uğrarlar. Bu yüz-

den deniz kaplumbağalarının ülkemizde yumurtlama yaptıkları kumsallardan olan 

Alagadi Bölgesi ile Karpaz’daki Altın Kumsal Bölgesi koruma altına alınmış ve "Özel 

Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilmiştir.

Komisyon

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullana-
lım.

ETKİNLİK 1

ata : ...........................................................................................................

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

müze : .....................................................................................................

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

fosil : ......................................................................................................

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

nesil : ...................................................................................................

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

sahil : .........................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Deniz kaplumbağalarının ataları hangi hayvanlarmış?

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

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

2. Dünyada kaç çeşit deniz kaplumbağası türü bulunmaktadır?

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

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

3. Deniz kaplumbağalarının nesli niçin tehlike altındadır?

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

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

4. Ülkemize yumurtlamaya gelen hangi tür deniz kaplumbağalarıdır?

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

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

5. Yumurtadan çıktıktan sonra deniz kaplumbağası yavrularını hangi 
tehlikeler beklemektedir?

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

................................................................................................................
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1) Deniz kaplumbağaları yaklaşık kaç yıldır dünyamızda yaşa-
maktadır?

 A) 95 yıl B) 95 bin yıl

 C) 95 milyon yıl D) 9,5 milyon yıl

2) Bu gün müzelerde fosilleri olan hayvanlar, hangi seçenekte 
tamamıyla verilmiştir?

 A) Dinozorlar 

 B) Dev kaplumbağalar

 C) Dinozorlar ve kara kaplumbağaları

 D) Dinozorlar ve dev kara kaplumbağaları

3) Alagadi'yi ziyarete giden bir turist ekibi, yedi farklı türü olan 
deniz kaplumbağalarından hangilerini görebilir?

 A) Caretta caretta ve dermochelys coriacea

 B) Chelonia mydas ve caretta caretta

 C) Chelonia mydas ve dermochelys coriacea

 D) Natator depresus ve caretta caretta

4) Deniz kaplumbağaları yılın hangi ayları arasında yumurtlar? 

 A) 3. ve 5. ay arası B) 4. ve 7. ay arası

 C) 6. ve 8. ay arası D) 5. ve 8. ay arası

5) Bir kaplumbağanın kazdığı çukura bırakabileceği yumurta mikta-
rı, aşağıdakilerden hangisi olamaz?

 A) 100 B) 78  C) 55 D) 98

6) Deniz kaplumbağalarını korumak için “Özel Çevre Koruma Böl-
gesi” altına alınan kumsallardan biri, aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Gazimağusa Kumsalı B) Alagadi Kumsalı

 C) Yayla Köyü Kumsalı D) Maraş Bölgesi Kumsalı

ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4

Size, “deniz kaplumbağası” desem aklınıza ne gelir? Aşağıdaki 

deniz kaplumbağasının kabuğundaki her bir bölüme çağrışım söz-

cüklerinizi yazınız.

Parçaya göre sorulan soruların cevaplarını gösteren seçeneği 
işaretleyelim.

Çağrışım sözcüklerini yazdıktan sonra sıra arkadaşınızla ortak olan ve 

farklı olanları bulup aşağıya yazınız.

ORTAK SÖZCÜKLERİMİZ                         FARKLI SÖZCÜKLERİMİZ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

İsterseniz, deniz kaplumbağasını boyayıp ona bir de isim verebilirsiniz…
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ETKİNLİK 5

YAZALIM

 

SESSİZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR (devam)

3- Kaynaşma (Kaynaştırma): Bir sözcük ünlü bir harfle bitip ünlü harfle başla-

yan bir ek alacaksa araya mutlaka bir ünsüz harf getirilmelidir. Bu ses olayına 

kaynaşma (kaynaştırma) denir.

  Kaynaştırma Harfleri:    Y - Ş - S - N  (yaşasın) 

Örnek: kenti + i = kentini
 balina + ı = balinası
 su + un = suyun 
 kaplumbağa + ı = kaplumbağası

***Bazı sözcükler birden fazla kaynaştırma eki alabilir.
Örnek: 
 hava + ı + ın = havasının

***Bazı kelimelerin kendi köklerinde “Y-Ş-S-N” harflerinden biri veya birkaçı 
bulunabilir. Bunlar kaynaştırma harfleri ile karıştırılmamalıdır.

Örnek: 
 saray + ı = sarayı  
 değirmen + in = değirmenin 
 
4- Ünsüz Düşmesi: Özellikle “-k” harfi ile biten bir sözcüğe “-cek, -cak, -cık, 
-cik” ekleri getirildiğinde sözcük sonundaki “-k” harfinin kaybolduğunu görürüz. 
Bu ses olayına ünsüz düşmesi denir. 

Örnek: 
 büyük + cek = büyücek
 alçak + cık = alçacık
 minik + cik = minicik

DİLBİLGİSİ 12

 

Bir gazetecisiniz ve Kıbrıs'taki deniz kaplumbağalarıyla ilgili bir haber metni 
oluşturmanız gerekiyor. Aşağıdaki boşluğa haberinizin başlığını, en attaki satırlara 
da haberinizin detayını yazınız.
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ETKİNLİK 5

YAZALIM

 

SESSİZ HARFLERLE İLGİLİ KURALLAR (devam)
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1. Aşağıdaki cümlelerde geçen kaynaştırmaya uğramış sözcüklerin 
altlarını  kalemle çizelim.kırmızı

Kahveyi sakın üzerine dökme!

Sandalyeyi duvarın kenarına çarpmış.

Her sabah sınıfın gazete köşesini düzenliyorum.

Oyuncak arabayı arkadaşına verdim.

Dilara’nın doğum gününe katıldık.

2. “n,s,ş,y” harfleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
 A) Ünlü harftirler.    B) Sert ünsüzdürler.

 C) Kaynaştırma harfidirler.   D) Yumuşak ünsüzdürler.

3. “Suyun akışını durdurmak için köyün ne kadar arabası varsa işe koyuldu.” 
cümlesinde kaç tane kaynaştırma olayı olmuştur?

 A) 3   B) 4   C) 5   D) 6

4. Aşağıdakilerin hangisinde kaynaştırma olmuştur?

 A) Kulübeler  B) Camcı  C) Karadan  D) Ayvayı

5. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi sesli (ünlü) ile başlayan bir ek 
aldığı zaman ek ile sözcük arasına kaynaştırma harfi girecektir? 

 A) Kelime  B) Lisan  C) Kalem  D) Kavanoz

6. Hangi sözcükte kaynaştırma olayı vardır?

 A) Rüyayı  B) Yaya  C) Yayla  D) Uzuyor

7. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma olayı var-
dır?

 A) Kekliğe ateş etti.    B) Suna seni suçluyormuş.

 B) Suyun yerini değiştirdi.   D) Kuyu derin kazıldı.
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ALIŞTIRMA 12

8. Aşağıdaki sözcüklerin sonuna “-cık, -cik” eki getirerek yazalım ve 
ünsüz düşmesine uğrayan sözcüklerin yanlarındaki şekli boyayalım.

 

maymun ..........................

sıcak ...............................

masa ..............................

balık ................................

küçük ...............................

kalem ...............................
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S E R B E S TS E R B E S T

Ne kadar erken kardeşlerim, 

Bu dönülmez yolculuğunuz. 

Hani eviniz, eşiniz? 

Hani oluğunuz, çocuğunuz? 

Başınızda ak saçlar hani? 

Henüz doyamadan hayata 

Ne kadar erken kardeşlerim, 

Bu dönülmez yolculuğunuz?

Niçin kapandı hayat dolu gözleriniz? 

Niçin hareketsiz ayağınız, kolunuz? 

Haydi cevap versenize sesimize. 

Ey bunaldığımız karanlıklardan bize, 

Bir ışıklı sabah getirmeye çalışanlar! 

Ey Türk olmanın yüce gururunu 

Göğüslerinde taşıyanlar! 

Bu vedasız gidiş neden? 

Siz ki kanı ile bayraklara 

Renk veren şehitler soyundansınız. 

Siz ki cenk meydanlarında 

Korkusuzca ölüme koşanların 

Göğsünde büyüyen imansınız.

Siz ki Mustafa Kemal'in özlediği 

Gerçek kahramanlarsınız, 

Bu vedasız gidiş neden?

ŞEHİTLERİMİZE AĞIT
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5. SINIF DİNLEME METİNLERİ

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

mola vermek: ............................................................................................

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

sır:............................................................................................................

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

eski toprak olmak : ....................................................................................

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

dünyası kararmak : .....................................................................................

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

tecrübe : ...................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  En sevdiğiniz oyun nedir? Neden?

2) Oynadığınız oyunlardan hangilerini babanız ya da anneniz de oynamış 

olabilir?

3) “Oyunlar, bir toplumun kültür hazinesidir.” sözünden ne anlıyorsunuz? 

Özker Yaşın
(Düzenlenmiştir.)
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ZİHİNSEL ÇAĞRIŞIM:

   Aşağıdaki kurguda “ebe seçilerek” oynanan oyunlarımıza dört tane örnek veriniz.

Ebe Seçilerek Oynanan 
Oyunlarımız

ETKİNLİK 1

Aşağıdaki soruları, dinlediğiniz metne göre cevaplandırınız.

1. Bu metnin konusu nedir?

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

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

2. “Lingiri” oyununu kısaca tanıtınız.

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

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

3.  İbo'nun alnındaki yaranın sırrı ne imiş?

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

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

ETKİNLİK 2

Eskiden ülkemizde çocukların severek oynadığı çocuk oyunlarından birinin 

adını ve nasıl oynandığını araştırıp sınıfınızla paylaşınız.

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

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

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

.....................................................................................................
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 Duygularımız

İÇİMİZDEKİ GÜZELLİKLER

İçimizdeki en büyük güzellik, sevgidir.

Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız renklenecek, yalnızlık nedir bil-

meyeceksiniz. Sadece aile bireylerini ve arkadaşları sevmek yetmez.

İnsanları sevin, hayvanları sevin, çiçekleri, doğayı sevin.

Çocukları, yaşlıları, müziği, tüm sanatları sevin.

Gözümün önünden gitmeyen bir görüntüyü “sevgi” konusuyla bağlantılı 

olduğundan sizlerle paylaşmak istiyorum: Kızımı yolcu ediyorduk. Onunla birlikte 

kendi okullarına dönen bir grup arkadaşıyla bir çember oluşturmuş, gülüyor ve ko-

nuşuyorlardı. Ben de onları izliyordum. Birden, kızımın arkadaşlarından Burak adlı 

bir delikanlının dönüp dönüp bir yere baktığını fark etmiş; ama gecenin karanlığında 

neye baktığını görememiştim. Az sonra Burak kayboldu. Otobüsün kalkmasına beş 

dakika kalmıştı. Herkes vedalaşıyor, bu arada da Burak'ı arıyorlardı.

İÇİMİZDEKİ GÜZELLİKLER

  

  

 

ANLATALIM

Yandaki şiiri okuyup ne anlat-
tığını arkadaşlarımızla paylaşa-
lım.

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

sevgi : ...............................................................................................................

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

çember : .............................................................................................................

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

vedalaşmak : ......................................................................................................

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

baston : ............................................................................................................

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

zavallı : .................................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Sizce “sevgi” nedir?

2) Sevgi ile mutluluk arasında nasıl bir ilişki olabilir? Yorumlayınız.

Bir çiçekle konuşur gibi

Konuşmalı  insan.

Bir çiçeği nasıl dinlerse kelebek

Öyle dinlemeliyiz birbirimizi.

Sevgi  kuşatmazsa 

Yok olur bu dünya.

Yardımlaşmazsa   insanlar,

Nasıl doyar yoksullar?
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Derken Burak göründü. Yaşlı bir kadının koluna girmiş, ağır ağır onun yürümesine 

yardımcı oluyor, bir yandan da "Şimdi geliyorum." diye kendini bekleyenlere sesleni-

yordu.

Yaşlı kadının bir elinde bastonu vardı, öbür eliyse Burak'ın kolundaydı. Delikanlı 

onu otobüsün merdivenlerinden kucaklarcasına çıkardı, yerini bulup oturttu. Sonra 

indi, bu kez de onun bavulunu yerleştirdi ve koşarak arkadaşlarının yanına geldi.

"Nerelerdeydin?" sorusuna:

"Kadıncağızı getirip bıraktılar ve gittiler. Zavallının gözleri doğru dürüst görmüyor, 

yürümekte zorluk çekiyor; öylece orada kalakaldı. İnsan otobüse yerleştirir de gider.”

O an Burak'la öyle gurur duydum ki...

Sevgisiz insan mutlu olamaz. İstediğimiz kadar başarılı olalım, bunu paylaşacak 

sevdiklerimiz yoksa mutlu olamayız.

İpek Ongun

(Bir Pırıltıdır Yaşamak)

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullana-
lım.

ETKİNLİK 1

sevgi : .......................................................................................................

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

çember : .....................................................................................................

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

vedalaşmak : ..............................................................................................

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

baston : ...................................................................................................

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

zavallı : .....................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. “Her işin başı sevgidir.” sözünden ne anlıyorsunuz?

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

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

2. Yazar, neleri sevmemiz gerektiğini söylüyor?

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

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

3. Burak, aniden ne için ortadan kayboldu?

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

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

4. Yazarın annesi, Burak için ne düşünüyor?

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

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

5. Yazar, “Sevgisiz insan mutlu olmaz.” sözüyle ne anlatmak istiyor?

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

................................................................................................................
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................................................................................................................
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................................................................................................................
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Parçadan alınarak yazılan aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan keli-
melerin veya kelime gruplarının yerine, cümlenin anlamını bozma-
yacak yeni kelimeler koyup cümleyi yeniden yazalım.

* Çocukları, yaşlıları, müziği tüm sanatları sevin.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* Gözümün önünden gitmeyen bir görüntüyü sizlerle paylaşmak istiyorum.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* Yaşlı bir kadının koluna girmiş, ağır ağır yürümesine yardımcı oluyordu.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* Gözleri doğru dürüst görmüyor, yürümekte zorluk çekiyordu.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

* Sevgisiz insan mutlu olamaz.

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4

Bu metnin yazarı İpek Ongun, yazısını 

bitirdikten sonra bir daha okumuş ve bazı 

eklemeler yapmayı düşünmüş. Ona yar-

dım edebilir misiniz? Aşağıdaki sözcükleri 

metinde uygun yerlere yazabilir misiniz? 

Yapmış olduğunuz eklentili cümleleri 

aşağıdaki satırlara yazınız.

     

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

164

3.
TEMA

Duygularımız

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

adeta arkadaşlarınızı

oradan öyle
sağda 
solda

size 
anlatamam usulca yanımızda

asla bence geçen gün hemen
hiç

şüphesiz ki

kahverengi

Metne Eklenecek Sözcükler
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ETKİNLİK 5

YAZALIM

 

DİLBİLGİSİ 13

 

Metindeki karakterlerden Burak, yaşlı kadına sevgisini yardım ede-
rek göstermiştir. Peki siz sevginizi nasıl gösterirsiniz. Yazınız.

Anneme, babama, büyükanneme, büyükbabama, kardeşime 
(birini seçip cevap veriniz) 
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olan sevgimi…………………………………................…………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…

Öğretmenime olan sevgimi…..............…………………………..………..........…………......…….

………………………………………………………………………………………………………………………….....……

………………………………………………………………………………………………………………………….....……

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

………………………………………………………………………………………………………………………….....……

Arkadaşıma olan sevgimi….....……………………………………………………………................….

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

…………………………………………………………………………………………………………………….....…………

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ

1- Kök halindeki bir sözcükte iki tane aynı (ikiz) sessiz harf yanyana gelmez. 

Örnek: Hürriyet, millet, şiddet...

***Bazı kök halindeki sözcükler, bittikleri sessiz harf ile başlayan ek alabilirler. Bu 
durumdaki sözcükler, kök halinde olmadıkları için bu kural kapsamına 
alınamazlar.

Örnek:  Güzel + lik = güzellik

2- Kök halindeki bir sözcükte iki tane sesli harf yan yana gelmez.

Örnek: Saat, şair, aile...

3- Türkçede “ğ” harf ile başlayan sözcük yoktur.

4- Türkçe sözcüklerin sonunda “b,c,d,g” harfleri bulunmaz.

5-  Kök halinde olup birinci hecesi dışındaki herhangi bir hecesinde "o" veya 
"ö" harfi bulunduran sözcükler Türkçe değildir.

Örnek: Otobüs, salon, banyo, horoz, kuaför...

***Sonuna “-yor” eki alan sözcükler, kök halinde olmadıkları için bu kurala aykırı 
kabul edilmezler.  

Örnek:  Gel + iyor = geliyor

6- Türkçe sözcüklerin 1. ve 2. harflerinin ikisi birden sessiz olamaz. İki sessiz 
harf yan yana ancak 2. ve 3. sırada gelebilir.

Örnek: Grup, kral, tren (Türkçe değil)  
        Askı,  fark, dürüst, Türk (Türkçedir) 

7- İçinde “j” harfi bulunan sözcükler Türkçe değildir.

Örnek: Ambalaj, abajur, jeton...

8- Kök halindeki bir sözcük içinde "n" harfinden sonra "b" harfi gelmez.
Örnek: Çenber, anbar   (Yanlış)  

            Çember, ambar (Doğru)

 

***Özel isimler ve bileşik sözcükler bu kurala aykırı kabul edilmezler.  
Örnek:  İstanbul, sonbahar (Türkçe)



ETKİNLİK 5

YAZALIM

 

DİLBİLGİSİ 13

 

Metindeki karakterlerden Burak, yaşlı kadına sevgisini yardım ede-
rek göstermiştir. Peki siz sevginizi nasıl gösterirsiniz. Yazınız.

Anneme, babama, büyükanneme, büyükbabama, kardeşime 
(birini seçip cevap veriniz) 

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

166

3.
TEMA

Duygularımız TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

167

3.
TEMA

 Duygularımız

olan sevgimi…………………………………................…………………………………………………….......

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…

…………………………………………………………………………………………………………………………….....…

Öğretmenime olan sevgimi…..............…………………………..………..........…………......…….

………………………………………………………………………………………………………………………….....……

………………………………………………………………………………………………………………………….....……

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

………………………………………………………………………………………………………………………….....……

Arkadaşıma olan sevgimi….....……………………………………………………………................….

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

…………………………………………………………………………………………………………………….....…………

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

……………………………………………………………………………………………………………………….....………

TÜRKÇENİN SES ÖZELLİKLERİ

1- Kök halindeki bir sözcükte iki tane aynı (ikiz) sessiz harf yanyana gelmez. 

Örnek: Hürriyet, millet, şiddet...

***Bazı kök halindeki sözcükler, bittikleri sessiz harf ile başlayan ek alabilirler. Bu 
durumdaki sözcükler, kök halinde olmadıkları için bu kural kapsamına 
alınamazlar.

Örnek:  Güzel + lik = güzellik

2- Kök halindeki bir sözcükte iki tane sesli harf yan yana gelmez.

Örnek: Saat, şair, aile...

3- Türkçede “ğ” harf ile başlayan sözcük yoktur.

4- Türkçe sözcüklerin sonunda “b,c,d,g” harfleri bulunmaz.

5-  Kök halinde olup birinci hecesi dışındaki herhangi bir hecesinde "o" veya 
"ö" harfi bulunduran sözcükler Türkçe değildir.

Örnek: Otobüs, salon, banyo, horoz, kuaför...

***Sonuna “-yor” eki alan sözcükler, kök halinde olmadıkları için bu kurala aykırı 
kabul edilmezler.  

Örnek:  Gel + iyor = geliyor

6- Türkçe sözcüklerin 1. ve 2. harflerinin ikisi birden sessiz olamaz. İki sessiz 
harf yan yana ancak 2. ve 3. sırada gelebilir.

Örnek: Grup, kral, tren (Türkçe değil)  
        Askı,  fark, dürüst, Türk (Türkçedir) 

7- İçinde “j” harfi bulunan sözcükler Türkçe değildir.

Örnek: Ambalaj, abajur, jeton...

8- Kök halindeki bir sözcük içinde "n" harfinden sonra "b" harfi gelmez.
Örnek: Çenber, anbar   (Yanlış)  
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ALIŞTIRMA 13

 
 

1. Aşağıdaki sözcüklerden Türkçenin ses yapısına uymayanları yandaki 
tahtaya yazalım.

2. Aşağıdaki noktalı yerlere sesli harfler getirerek anlamlı sözcükler 
oluşturalım.

 k . t . p  b . l . k  c . tv . l  k . l . m

 s . lg .   s . ğl . k  b . l .t   h . k . m

3. Türkçenin ses yapısına uymayan sözcüklerin şekillerini boyayalım.
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tren  kalem  program
maaş  jandarma stadyum
hiddet  kuzu  kuvvet
karanlık radyo  arajman

prens

öfke saat şiir kara yurt

 kurt millet balkon  jilet
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BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

pahalı : ...............................................................................................................

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

gıcır gıcır : ............................................................................................................

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

çoşku : .................................................................................................................

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

sıkıntıdan patlamak : ............................................................................................

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

limonata : ............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Eşyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? Böyle durumlarda ne 
hissedersiniz?

2) Paylaşmak önemli midir? Neden?

ÇAĞRIŞIM SÖZCÜKLERİ 

  

  

PAYLAŞMAK

Yandaki boşluklara “paylaşmak” 
sözcüğünü duyduğumuz zaman

aklımıza ilk gelen dört sözcük 

yazalım.

YENİ KIRMIZI TOPUM
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............................................................................................................................

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Eşyalarınızı arkadaşlarınızla paylaşır mısınız? Böyle durumlarda ne 
hissedersiniz?

2) Paylaşmak önemli midir? Neden?

ÇAĞRIŞIM SÖZCÜKLERİ 

  

  

PAYLAŞMAK

Yandaki boşluklara “paylaşmak” 
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YENİ KIRMIZI TOPUM
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O gün hava çok güzeldi. Sabah alışverişe çıkarken annem:

— Haydi Emre, sen de gel, demişti bana.

Annemin sabah alışverişleri çok eğlencelidir. Manav, kasap, balıkçı, kuru yemişçi 

dükkânlarına girip çıkarız. Kimi zaman ayakkabı tamircisine, kuru temizlemeciye, 

bardak satan züccaciye dükkânlarına da uğrarız. Bu dükkânların her biri ayrı ayrı il-

ginçtir. Ama hiçbirinde fazla oyalanmayız. Elimizde torbalarla, paketlerle eve döne-

riz.

İşte o gün de alışverişimizi çabucak tamamladıktan sonra eve dönüyorduk. Yol üs-

tünde yeni açılmış bir oyuncakçı dükkânı gördük. Annem:

— Emre, dedi, Şuradan sana bir oyuncak alalım mı, ne dersin? Ne diyebilirdim ki? 

“Alalım, alalım...” diye havalara sıçradım.

“Ama çok pahalı şeyler olmasın.” diye ekledi annem. “Haydi, seç birini bakalım.”

Vitrinin önünde durduk. Ne çok oyuncak vardı... Ama benim gözüme ilk çarpan, 

biraz gerilerde duran kırmızı, kocaman bir top oldu. Öyle parlak, öyle güzeldi ki bir 

an bile düşünmeden:

— Şu kırmızı topu alabilir miyiz anne? Çok pahalı mıdır acaba? diye sordum.

YENİ KIRMIZI TOPUM 

Annem, "Mmm, sanırım alabiliriz." dedi.

Elimde kırmızı topumla dükkândan çıkarken çok mutluydum. Onu arkadaşlarıma 

göstermek için can atıyordum.

Eve döndüğümüzde, arkadaşlarım arka bahçede top oynuyorlardı. Ben de topumu 

alıp bahçeye çıktım.

— Aaa, Emre yeni top almış, diye koşarak yanıma geldiler.

— Ne güzel, kıpkırmızı, dedi Aylin.

— Ayy, hem de pırıl pırıl, çok parlak, dedi Simge.

— Haydi onu bana at, dedi Orkun.

— Olmaz, dedim. Atmam...

Aylin:

— Neden? Oynamak istemiyor musun?"

— İstiyorum ama atarsam yere düşer. Kirlenir sonra, dedim topumu okşayarak.

— Hıh, oynamadıktan sonra top ne işe yarar ki, dedi Veli.

— Ya patlarsa diye çıkıştım. Baksanıza gıcır gıcır, yepyeni daha...

— İyi öyleyse... Sen yeni topunu kendine sakla, dedi Tayfun. Sonra da arkadaşla-

rına döndü.

Eski patlak toplarıyla neşe içinde oynamayı sürdürdüler.

Ben, ne yapacağımı şaşırdım doğrusu. Başım önümde eve döndüm. Annem mut-

faktan seslendi:

— Ne oldu Emre? Neden geldin?

— Hiç, dedim yalnızca. Annem meraklanmıştı.

— Hasta mısın yoksa?
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O gün hava çok güzeldi. Sabah alışverişe çıkarken annem:

— Haydi Emre, sen de gel, demişti bana.

Annemin sabah alışverişleri çok eğlencelidir. Manav, kasap, balıkçı, kuru yemişçi 

dükkânlarına girip çıkarız. Kimi zaman ayakkabı tamircisine, kuru temizlemeciye, 

bardak satan züccaciye dükkânlarına da uğrarız. Bu dükkânların her biri ayrı ayrı il-

ginçtir. Ama hiçbirinde fazla oyalanmayız. Elimizde torbalarla, paketlerle eve döne-

riz.

İşte o gün de alışverişimizi çabucak tamamladıktan sonra eve dönüyorduk. Yol üs-

tünde yeni açılmış bir oyuncakçı dükkânı gördük. Annem:

— Emre, dedi, Şuradan sana bir oyuncak alalım mı, ne dersin? Ne diyebilirdim ki? 

“Alalım, alalım...” diye havalara sıçradım.

“Ama çok pahalı şeyler olmasın.” diye ekledi annem. “Haydi, seç birini bakalım.”

Vitrinin önünde durduk. Ne çok oyuncak vardı... Ama benim gözüme ilk çarpan, 

biraz gerilerde duran kırmızı, kocaman bir top oldu. Öyle parlak, öyle güzeldi ki bir 

an bile düşünmeden:

— Şu kırmızı topu alabilir miyiz anne? Çok pahalı mıdır acaba? diye sordum.

YENİ KIRMIZI TOPUM 

Annem, "Mmm, sanırım alabiliriz." dedi.

Elimde kırmızı topumla dükkândan çıkarken çok mutluydum. Onu arkadaşlarıma 

göstermek için can atıyordum.

Eve döndüğümüzde, arkadaşlarım arka bahçede top oynuyorlardı. Ben de topumu 

alıp bahçeye çıktım.

— Aaa, Emre yeni top almış, diye koşarak yanıma geldiler.

— Ne güzel, kıpkırmızı, dedi Aylin.

— Ayy, hem de pırıl pırıl, çok parlak, dedi Simge.

— Haydi onu bana at, dedi Orkun.

— Olmaz, dedim. Atmam...

Aylin:

— Neden? Oynamak istemiyor musun?"

— İstiyorum ama atarsam yere düşer. Kirlenir sonra, dedim topumu okşayarak.

— Hıh, oynamadıktan sonra top ne işe yarar ki, dedi Veli.

— Ya patlarsa diye çıkıştım. Baksanıza gıcır gıcır, yepyeni daha...

— İyi öyleyse... Sen yeni topunu kendine sakla, dedi Tayfun. Sonra da arkadaşla-

rına döndü.

Eski patlak toplarıyla neşe içinde oynamayı sürdürdüler.

Ben, ne yapacağımı şaşırdım doğrusu. Başım önümde eve döndüm. Annem mut-

faktan seslendi:

— Ne oldu Emre? Neden geldin?

— Hiç, dedim yalnızca. Annem meraklanmıştı.

— Hasta mısın yoksa?
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— Topum kirlenmesin, eskimesin diye eve getirdim.

— Ama onu arkadaşlarınla oynaman için aldık. Öyle değil mi, diye sordu.

Yemek saatine kadar odamda kendi topumla oynamaya çalıştım. Topumu havaya 

atıp tuttum. Sonra duvara çarptırarak tutmayı denedim. Yerde zıplattım, yuvarla-

dım. Tek başıma oynamaya çalışmak hiç de eğlenceli değildi.

Karnım hiç aç değildi; ama annem öğle yemeği için çağırınca sevinçle koştum. 

Çünkü sıkıntıdan patlamak üzereydim. Yemeği güzelce yedikten sonra sıra tatlıya ge-

lince sabırsızlıkla beklemeye başladım. Ama annem tatlıyı unutmuş gibiydi.

— Anne, tatlıyı ne zaman yiyeceğiz, diye sordum,

— Aaa, dedi annem. Baksana ne güzel duruyor böyle. Yersek şekli bozulur. Sonra 

da biter. Haydi bakalım şimdi doğru öğle uykusuna.

Hiçbir şey söylemedim. Annemin ne söylemek istediğini çok iyi anlamıştım, Yata-

ğıma girdim; ama gözüme uyku girmedi. Bir o yana, bir bu yana döndüm durdum.

Uyku saati bitince kırmızı topumu koltuğuma kıstırıp doğru bahçeye çıktım. 

"Haydi Arkadaşlar! Haydi gelin oynayalım!" diye bağırdım, Sonra öyle bir vurdum, 

öyle bir fırlattım ki havaya ta yükseklere çıktı topum. Şenlik başladı o anda. Coşkuyla 

daldık oynamaya.

Annem seslenene kadar neşe içinde oynadık bahçede. Annem, tüm arkadaşlarım-

la çağırıyordu beni. İşte bu harika bir sürprizdi. Annemin yaptığı o güzelim çilekli tatlı 

ve güzel bir limonata masanın üzerinde bizleri bekliyordu. Evde öyle bir şölen vardı ki 

sormayın...

Ayla ÇINAROĞLU 

Çikolatayı Kim Yiyecek?

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

pahalı : .......................................................................................................

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

gıcır gıcır : ..................................................................................................

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

çoşku : ......................................................................................................

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

sıkıntıdan patlamak : ..................................................................................

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

limonata : ..................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Emre ile annesi alışverişlerinde nerelere uğruyorlar?

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

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

2. Annesi, oyuncakçıya girerken Emre'ye hangi uyarıyı yapıyor?

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

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

3. Emre, arkadaşları ile niye top oynayamıyor?

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

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

4. Annesi, Emre'ye topunu paylaşması için nasıl bir olayla ders veriyor?

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

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

5. Bu parçanın ana düşüncesi nedir?

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

................................................................................................................
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— Topum kirlenmesin, eskimesin diye eve getirdim.

— Ama onu arkadaşlarınla oynaman için aldık. Öyle değil mi, diye sordu.

Yemek saatine kadar odamda kendi topumla oynamaya çalıştım. Topumu havaya 

atıp tuttum. Sonra duvara çarptırarak tutmayı denedim. Yerde zıplattım, yuvarla-

dım. Tek başıma oynamaya çalışmak hiç de eğlenceli değildi.

Karnım hiç aç değildi; ama annem öğle yemeği için çağırınca sevinçle koştum. 

Çünkü sıkıntıdan patlamak üzereydim. Yemeği güzelce yedikten sonra sıra tatlıya ge-

lince sabırsızlıkla beklemeye başladım. Ama annem tatlıyı unutmuş gibiydi.

— Anne, tatlıyı ne zaman yiyeceğiz, diye sordum,

— Aaa, dedi annem. Baksana ne güzel duruyor böyle. Yersek şekli bozulur. Sonra 

da biter. Haydi bakalım şimdi doğru öğle uykusuna.

Hiçbir şey söylemedim. Annemin ne söylemek istediğini çok iyi anlamıştım, Yata-

ğıma girdim; ama gözüme uyku girmedi. Bir o yana, bir bu yana döndüm durdum.

Uyku saati bitince kırmızı topumu koltuğuma kıstırıp doğru bahçeye çıktım. 

"Haydi Arkadaşlar! Haydi gelin oynayalım!" diye bağırdım, Sonra öyle bir vurdum, 

öyle bir fırlattım ki havaya ta yükseklere çıktı topum. Şenlik başladı o anda. Coşkuyla 

daldık oynamaya.

Annem seslenene kadar neşe içinde oynadık bahçede. Annem, tüm arkadaşlarım-

la çağırıyordu beni. İşte bu harika bir sürprizdi. Annemin yaptığı o güzelim çilekli tatlı 

ve güzel bir limonata masanın üzerinde bizleri bekliyordu. Evde öyle bir şölen vardı ki 

sormayın...

Ayla ÇINAROĞLU 

Çikolatayı Kim Yiyecek?

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

pahalı : .......................................................................................................

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

gıcır gıcır : ..................................................................................................

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

çoşku : ......................................................................................................

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

sıkıntıdan patlamak : ..................................................................................

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

limonata : ..................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Emre ile annesi alışverişlerinde nerelere uğruyorlar?

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

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

2. Annesi, oyuncakçıya girerken Emre'ye hangi uyarıyı yapıyor?

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

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

3. Emre, arkadaşları ile niye top oynayamıyor?

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

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

4. Annesi, Emre'ye topunu paylaşması için nasıl bir olayla ders veriyor?

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

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

5. Bu parçanın ana düşüncesi nedir?

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

................................................................................................................
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Aşağıda, parçadan alınan cümlelerin doğru olması için verilen 
kelimelerden uygun olanı yuvarlak içine alalım.

1) Yazar ve annesi / babası; sabah alışverişinde manav, kasap / ayakkabıcı, 

balıkçı ve kuruyemiş / kıyafet dükkânlarına girip çıkarmış.

2) Yazar annesi ile dönerken, yol üstünde önceden /yeni açılmış olan takıcı / 

oyuncakçı dükkânını görmüş.

3) Emre'nin gözüne en son / ilk çarpan kırmızı / yeşil renkteki balon / top 

oldu.

4) Emre balonu / topu, kardeşine / arkadaşlarına göstermek için 

sabırsızlanıyordu.

5) Orkun / Aylin, Emre'den kendisine topu atmasını istedi.

6) Emre, üzgün / mutlu bir şekilde eve dönünce mutfakta / salonda olan 

annesi onu çağırdı.

7) Annesi yemeğin / pastanın şeklinin bozulabileceğini söyleyerek Emre'ye 

/ Emre'nin arkadaşlarına bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.

8) Uyku saati bitince Emre topunu ayağı ile vurarak / koltuğunun altında 

tutarak dışarıya çıktı.

9) Annesi, Emre ile arkadaşlarını çilekli / vişneli tatlıyı yemek ve ayran / 

limonata içmek için çağırmıştı.

ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Evdeki tüm oyuncaklarınızdan sıkıldığınızı ve yeni bir oyuncak 
tasarlamaya karar verdiğinizi varsayalım. Bu oyuncak tamamen 
size ait olacak. Tüm çocukların severek oynayacağı bir oyuncak 
yaratınız. Aşağıdaki boşluğa resmini çiziniz ve resmin altına ise 
oyuncağınızı anlatan (veya tanıtan) kısa bir yazı yazınız. 

Benim tasarladığım oyuncak ..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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Aşağıda, parçadan alınan cümlelerin doğru olması için verilen 
kelimelerden uygun olanı yuvarlak içine alalım.

1) Yazar ve annesi / babası; sabah alışverişinde manav, kasap / ayakkabıcı, 

balıkçı ve kuruyemiş / kıyafet dükkânlarına girip çıkarmış.

2) Yazar annesi ile dönerken, yol üstünde önceden /yeni açılmış olan takıcı / 

oyuncakçı dükkânını görmüş.

3) Emre'nin gözüne en son / ilk çarpan kırmızı / yeşil renkteki balon / top 

oldu.

4) Emre balonu / topu, kardeşine / arkadaşlarına göstermek için 

sabırsızlanıyordu.

5) Orkun / Aylin, Emre'den kendisine topu atmasını istedi.

6) Emre, üzgün / mutlu bir şekilde eve dönünce mutfakta / salonda olan 

annesi onu çağırdı.

7) Annesi yemeğin / pastanın şeklinin bozulabileceğini söyleyerek Emre'ye 

/ Emre'nin arkadaşlarına bir şeyler anlatmaya çalışıyordu.

8) Uyku saati bitince Emre topunu ayağı ile vurarak / koltuğunun altında 

tutarak dışarıya çıktı.

9) Annesi, Emre ile arkadaşlarını çilekli / vişneli tatlıyı yemek ve ayran / 

limonata içmek için çağırmıştı.

ETKİNLİK 3
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ETKİNLİK 4

Evdeki tüm oyuncaklarınızdan sıkıldığınızı ve yeni bir oyuncak 
tasarlamaya karar verdiğinizi varsayalım. Bu oyuncak tamamen 
size ait olacak. Tüm çocukların severek oynayacağı bir oyuncak 
yaratınız. Aşağıdaki boşluğa resmini çiziniz ve resmin altına ise 
oyuncağınızı anlatan (veya tanıtan) kısa bir yazı yazınız. 

Benim tasarladığım oyuncak ..............................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............................................................................................
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ETKİNLİK 5

YAZALIM
Aşağıda gördüğünüz fotoğrafta dört yakın arkadaş birlikte 
oyun oynamaktadırlar. Önce hepsine birer isim veriniz. Daha 
sonra, aralarında geçebilecek konuşmaları, diyalog şeklinde 
yazınız. Son olarak arkadaşlarınızdan birinin çalışmasını seçip 
sınıf önünde canlandırınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DİLBİLGİSİ 14

 

HECELER

Hece: Ağzımızın tek bir hareketi ile çıkan ses veya ses topluluğuna hece denir. 
Bir ya da birkaç hece bir araya gelerek sözcük oluşturur.

Örnek: Kır – mı – zı  

Hecelerin özellikleri:

1. Her hecede mutlaka bir sesli harf vardır.
Örnek: Ye - ni, top 

2. Heceler en az bir, en çok dört harften oluşur. 
Örnek: u – zak – laş   say – gı bü – yük       dost – luk  
  

3. Her hecede anlam aranmaz.
Örnek: a – lış – ve – riş 

4. Bazı heceler tek başına sözcük de olabilir.
Örnek: top, gün, söz...

Hece sayısını bulma: Bir sözcüğün hece sayısını bulmak için, o sözcükte geçen 
sesli harfleri saymak ya da ağzımızı kaç kez oynattığımızı saymak yeterlidir.

Örnek: Mutluluk = 3 hece
   Mut – lu – luk = 3 hece

Sözcükleri hecelere ayırma: Bir sözcüğü hecelerine ayırırken, her hecede bir 
sesli harf olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer bu durum geçerli değilse, yanlış 
heceleme yapılmış olur.

Örnek: vitr– i – nin                    vit – ri – nin  
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ETKİNLİK 5

YAZALIM
Aşağıda gördüğünüz fotoğrafta dört yakın arkadaş birlikte 
oyun oynamaktadırlar. Önce hepsine birer isim veriniz. Daha 
sonra, aralarında geçebilecek konuşmaları, diyalog şeklinde 
yazınız. Son olarak arkadaşlarınızdan birinin çalışmasını seçip 
sınıf önünde canlandırınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DİLBİLGİSİ 14

 

HECELER

Hece: Ağzımızın tek bir hareketi ile çıkan ses veya ses topluluğuna hece denir. 
Bir ya da birkaç hece bir araya gelerek sözcük oluşturur.

Örnek: Kır – mı – zı  

Hecelerin özellikleri:

1. Her hecede mutlaka bir sesli harf vardır.
Örnek: Ye - ni, top 

2. Heceler en az bir, en çok dört harften oluşur. 
Örnek: u – zak – laş   say – gı bü – yük       dost – luk  
  

3. Her hecede anlam aranmaz.
Örnek: a – lış – ve – riş 

4. Bazı heceler tek başına sözcük de olabilir.
Örnek: top, gün, söz...

Hece sayısını bulma: Bir sözcüğün hece sayısını bulmak için, o sözcükte geçen 
sesli harfleri saymak ya da ağzımızı kaç kez oynattığımızı saymak yeterlidir.

Örnek: Mutluluk = 3 hece
   Mut – lu – luk = 3 hece

Sözcükleri hecelere ayırma: Bir sözcüğü hecelerine ayırırken, her hecede bir 
sesli harf olmasına dikkat etmeliyiz. Eğer bu durum geçerli değilse, yanlış 
heceleme yapılmış olur.

Örnek: vitr– i – nin                    vit – ri – nin  
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ULAMA

Ulama: Cümle içinde ünsüz bir harfle biten sözcükten sonra ünlü harf ile baş-
layan bir sözcük gelirse bu iki sözcük arasında ulama yapılır. 

Bu kural, ilk sözcüğün son hecesiyle ondan sonra gelen sözcüğün ilk he-
cesini birlikte söylemeye dayanan bir kuraldır.

Örnek: Ne çok  oyuncak vardı.  

***Eğer sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti konmuşsa, o 
sözcükler arasında ulama yapılamaz.

Örnek: Öyle parlak,  öyle güzeldi ki bir an bile düşünmeden  almak  istedim.

***Ulamayı aklımızda tutmak için “DEMET    AKALIN” ismini kullanabiliriz.

***Bazı bileşik sözcüklerde de birinci sözcük ünsüzle biter, ikinci sözcük ünlü ile 
başlarsa arada ulama olduğundan bu bölüm (ulama yapılan bölüm) tek bir hece 
içinde gösterilir.

    Yanlış    Doğru

Örnek:  i l k  – o – k u l        il – ko – kul 

  ha – nım – e – li                  ha – nı – me – li

    se – miz – o – tu                  se – mi – zo – tu 

  baş – öğ – ret – men      ba – şöğ – ret – men

  de – niz – a – na – sı      de – ni – za – na – sı

  ho – roz – i – bi – ği                 ho – ro – zi – bi – ği   

ALIŞTIRMA 14

 
 

1. Aşağıdaki sözcükleri hecelerine ayırıp hece sayılarını yanlarına yaza-
lım.

2. Aşağıdaki cümlelerde ulama olan sözcüklerin arasını çizip cümlenin 
sonuna kaç yerde ulama olduğunu yazalım.

    Kız kardeşimle sinemada film izledik.

Alp ile Merve, top oynamak için bahçeye çıktılar.

Sevim, arka cebinden parasını çıkarıp ayran aldı.

Dedem, İstanbul’dan ayakkabı getirdi.

Babam, akşamleyin aldığı meyveleri güzelce yıkadı.

Kooperatif : ......................

Seyahat : .........................

Kumaş : ...........................

Karışık : ......................

Bilezik : .........................

İpek: ...........................
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ULAMA

Ulama: Cümle içinde ünsüz bir harfle biten sözcükten sonra ünlü harf ile baş-
layan bir sözcük gelirse bu iki sözcük arasında ulama yapılır. 

Bu kural, ilk sözcüğün son hecesiyle ondan sonra gelen sözcüğün ilk he-
cesini birlikte söylemeye dayanan bir kuraldır.

Örnek: Ne çok  oyuncak vardı.  

***Eğer sözcükler arasında herhangi bir noktalama işareti konmuşsa, o 
sözcükler arasında ulama yapılamaz.

Örnek: Öyle parlak,  öyle güzeldi ki bir an bile düşünmeden  almak  istedim.

***Ulamayı aklımızda tutmak için “DEMET    AKALIN” ismini kullanabiliriz.

***Bazı bileşik sözcüklerde de birinci sözcük ünsüzle biter, ikinci sözcük ünlü ile 
başlarsa arada ulama olduğundan bu bölüm (ulama yapılan bölüm) tek bir hece 
içinde gösterilir.

    Yanlış    Doğru

Örnek:  i l k  – o – k u l        il – ko – kul 

  ha – nım – e – li                  ha – nı – me – li

    se – miz – o – tu                  se – mi – zo – tu 

  baş – öğ – ret – men      ba – şöğ – ret – men

  de – niz – a – na – sı      de – ni – za – na – sı

  ho – roz – i – bi – ği                 ho – ro – zi – bi – ği   

ALIŞTIRMA 14
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2. Aşağıdaki cümlelerde ulama olan sözcüklerin arasını çizip cümlenin 
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Alp ile Merve, top oynamak için bahçeye çıktılar.
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Seyahat : .........................

Kumaş : ...........................
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Bilezik : .........................

İpek: ...........................
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3. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hecelerine yanlış ayrılanların 
şekillerini boyayalım.

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılamaz?

 A) Yaz tatili bitti.   B) Gelen adama sormuştum.

 C) İnsan olan anlar.   D) Bir alan öğrenci var mı?

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kelimeler arasında ulama 
yapılabilir?

 A) İhtiyar, oğlunu görünce sevindi.   

 B) Sabahlar, her zaman güzeldir.

 C) Karşı köşedeki dükkana girdi.   

 D) Kardeşim oyuncağı yeni aldı.

6. “Ka - yır” hecelerinin arasındaki çizginin yerine hangi hece girerse 
iki tane anlamlı kelime yaratılmış oluşur?

 A)  - ba -   B) - yak -  C) - tıt -  D) - yık -

7. Aşağıdakilerden hangisinde söylenirken ulama yapılamaz?

 A) Okulun arkası   B) Buğday ekmeği

 C) Bahçe duvarı    D) Ardıç ağacı

Ba - lı - ke - sir

ilk - o - kul

ha - nım - e - li

Ye - şil - ır - mak

Ça - yı - ro - va

Ye - şi -la - da

ba - şöğ - ret - men

as - lan - ağ - zı

de - ni - zal -tı

S E R B E S TS E R B E S T

Bu yılınızı iyi geçirdiniz mi? 

Sağlıklı olduğunuz için hiç sevindiniz mi? 

Bu yıl hiç gün ışığı ile uyandınız mı? 

Kaç kez güneşin doğuşunu izlediniz? 

Bir neden yokken kaç kişiye hediye aldınız? 

Kaç sabah yolda bir kediyi okşadınız? 

Bu yıl

Yeni doğmuş bir bebek, 

Parmağınızı sıkıca tuttu mu hiç? 

Ve siz onu hiç kokladınız mı?

Yaz gecelerinde,

Ne çok yıldız olduğuna hiç şaşırdınız mı? 

Kendinize bu yıl kaç oyuncak aldınız? 

Kaç kez,

Gözlerinizden yaş gelinceye kadar güldünüz?

Yaşlı bir ağaca sarıldınız mı bu yıl? 

Çimlere uzandığınız oldu mu?

Beğendiğiniz bir şarkıyı söylediniz mi hiç?

Hiç suda taş kaydırdınız mı bu yıl?

Kaç kez kuşlara yem attınız?

Bir çiçeği dalındayken kokladınız mı?

Bu yıl kaç kez gökkuşağı gördünüz?

Ya da hediye alan bir çocuğun gözlerindeki ışığı?

Bir arkadaşınız aradı mı hiç?

Kimseyle barıştınız mı bu yıl?

Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez fark ettiniz bu yıl?

iyi bir yılın, bunlar gibi birçok "küçük şeye"

Bağlı olduğunu hiç düşüldünüz mü bu yıl?

Yayılın çimenlerin üzerine.

Mutlu yıllar hepinize...

                          Can Dündar

                     (Düzenlenmiştir.)

İYİ DÜŞÜNÜN
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Bir arkadaşınız aradı mı hiç?

Kimseyle barıştınız mı bu yıl?

Aslında mutlu olduğunuzu kaç kez fark ettiniz bu yıl?

iyi bir yılın, bunlar gibi birçok "küçük şeye"
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ÇİVİ

 Bir gün bir baba ve oğlu söyleşirlerken oğul, babasına:

— Baba, ben iyi konuşmalar yapamıyorum. Sözlerimle çevremdeki insanları çok 

fazla kırıyorum. Bu konuda bana neler söyleyebilirsin?

Baba, biraz düşündükten sonra oğluna:

— Oğul! Bir torba çivi al. Şu boş tahtaya, her kırdiğın insan için bir çivi çak. 

Oğul, günün birinde tahtanın tümü çivi çakılmış olarak babasının karşısına dikilir. 

Ona şunları söyler:

— İşte, çaktım baba. Ama bu kırdığım insanlar için acı çekiyorum. Ne kadar çok 

insan kırmışım! Peki, kırmama konusunda bir önerin var mı?

Baba, oğluna yeni bir öneri getirir:

— Şimdi de her kalbini kırmadığın, kırmamaya çalıştığın kişi için tahtadan bir çivi 

  

  

 

Yandaki paragrafı okuyalım ve 
bu paragrafla ilgili olabilecek 
bir atasözünü araştırıp bulalım.

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

söyleşi : ...............................................................................................................

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

çivi : .................................................................................................................

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

öneri : .................................................................................................................

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

acı çekmek : .........................................................................................................

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

kalp kırmak : ........................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Sözlerinizle karşınızdaki insanları kırdığınız oldu mu? Anlatınız.

2) Konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?

ÇİVİ

Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, 
hoşa giden, gönül alıcı, etkileyici, 
inandırıcı ve yerinde söylenmiş söz, 
insanın hoşuna gider. Bu söz, en kötü 
kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır 
ve yola getirir.

ARAŞTIRALIM



TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

56

1.
TEMA BEN VE ÇEVREMTÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

182

3.
TEMA

Duygularımız TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

57

1.
TEMA  BİREY VE TOPLUM

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

183

3.
TEMA

 Duygularımız

ÇİVİ

 Bir gün bir baba ve oğlu söyleşirlerken oğul, babasına:

— Baba, ben iyi konuşmalar yapamıyorum. Sözlerimle çevremdeki insanları çok 
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sök.

Oğul, aradan bir süre geçtikten sonra sevinçle, elindeki boş tahtayla babasının 

karşısına dikilir. Baba, çivileri sökülmüş, ama çivi izleri hala üzerinde olan tahtayı 

eline alır:

— Aferin oğul! Büyük bir iş başarmışsın; ama çivi izlerini sanırım hiçbir güç yok et-

meye yetmemiş. İşte, insan kalbi de tıpkı bu tahta gibidir. Çivileri sökülse bile izleri 

kalır.

*          *          *          *          *

Saçını kısaca kestirmiş bir arkadaşımıza, "Aman ne gerek vardı saçını kestirmeye! 

Şimdi bu da nereden çıktı? Hiç yakışmamış sana!" diyebiliriz. İşte o zaman kar-

şımızdakinin hevesini kırmış, yani tahtaya bir çivi çakmış oluruz. Oysa, böyle bir söy-

leşi yerine şöyle desek daha doğru olmaz mı?

— Ben de zaman zaman saçımı senin gibi kestiririm. Acaba eski hâli daha mı gü-

zeldi?

İşte, böylesi bir söyleşiyle arkadaşımızın saçını beğenmesek bile onu daha az 

yıpratır, tahtaya hiç çivi çakmamış oluruz.

Gündelik hayatımızda kime ne söylediğimize dikkat edelim. Kırıcı sözlerin, kalpleri 

delip geçtiğini unutmayalım. Hayatı, küçük şeyler anlamlı kılar. Sokakta karşı-

laştığımız bir arkadaşımıza selam verelim. Ona güler yüzle "Günaydın!" diyelim. Hâl 

hatır soralım. Kırıcı sözlerden uzak duralım. Tatlı dilin, yılanı deliğinden çıkardığını 

unutmayalım. Kısacası, elimizdeki tahtaya hiç çivi çakmayalım.

Fatma Nevsun Duman
(Düzenlenmiştir.)

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

söyleşi : .....................................................................................................

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

çivi : .....................................................................................................

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

öneri : ......................................................................................................

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

acı çekmek : ..............................................................................................

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

kalp kırmak: ..............................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Oğul, babasından hangi konuda yardım istiyor?

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

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

2. Tahtaya çakılan çiviler ve tahtadan sökülen çiviler kimleri ifade ediyor?

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

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

3. Baba, çivi çakılan ve sökülen tahtayı neye benzetiyor?

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

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

4. Yazar, insanlara nasıl davranmamız gerektiğini söylüyor?

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

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

5. “Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.” atasözü ile ne anlatılmak isteniyor?

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

................................................................................................................
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zeldi?

İşte, böylesi bir söyleşiyle arkadaşımızın saçını beğenmesek bile onu daha az 

yıpratır, tahtaya hiç çivi çakmamış oluruz.
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Parçada kullanılan aletlerin karşılarına neyi temsil ettiklerini 
yazalım. Daha sonra temsil ettikleri durumlara birer örnek verelim.

1) Çivi: ..........................................................................................

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

2) Boş tahta: ..................................................................................

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

3) Çivi izleri: ...................................................................................

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

..................................................................................................... 
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ETKİNLİK 4

Büyüdüğünüzü ve anne-baba olduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki 
listenin solundaki cümleler, çocuğunuzla doğru iletişim kurmanızı 
zorlaştırıyor. Lütfen bunların yerine ilk üç örnekteki gibi doğru 
iletişim cümleleri bulup yazınız.

OLUMSUZ CÜMLE

Yalan söyleme!

İzin vermiyorum.

Hayır asla!

Bunu sen mi yaptın?

Dur, ben yaparım. 

Ayağımın altında dolaşma!

Yat, uyu artık.

Yeter ki ağlama!

Hastayım, rahat dur biraz.

Yapma, düşersin.

Onu kırarsan yenisini hiç almam.

Kalk şu televizyonun başından.

Ne bileyim ben!

Çabuk topla oyuncaklarını!

Kendini parçalasan da onu 

almayacağım. 

Arkadaşlarına vurma!

DOĞRU İLETİŞİM ÖRNEĞİ

Ben olsam her zaman doğruyu 

söylerim.

Bunu şu sebepten dolayı doğru 

bulmuyorum.

Yapmamalısın; çünkü…
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Parçada kullanılan aletlerin karşılarına neyi temsil ettiklerini 
yazalım. Daha sonra temsil ettikleri durumlara birer örnek verelim.

1) Çivi: ..........................................................................................

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

2) Boş tahta: ..................................................................................

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

3) Çivi izleri: ...................................................................................

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

..................................................................................................... 
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ETKİNLİK 4

Büyüdüğünüzü ve anne-baba olduğunuzu hayal edin. Aşağıdaki 
listenin solundaki cümleler, çocuğunuzla doğru iletişim kurmanızı 
zorlaştırıyor. Lütfen bunların yerine ilk üç örnekteki gibi doğru 
iletişim cümleleri bulup yazınız.

OLUMSUZ CÜMLE

Yalan söyleme!

İzin vermiyorum.

Hayır asla!

Bunu sen mi yaptın?

Dur, ben yaparım. 

Ayağımın altında dolaşma!

Yat, uyu artık.

Yeter ki ağlama!

Hastayım, rahat dur biraz.

Yapma, düşersin.

Onu kırarsan yenisini hiç almam.

Kalk şu televizyonun başından.

Ne bileyim ben!

Çabuk topla oyuncaklarını!

Kendini parçalasan da onu 

almayacağım. 

Arkadaşlarına vurma!

DOĞRU İLETİŞİM ÖRNEĞİ

Ben olsam her zaman doğruyu 

söylerim.

Bunu şu sebepten dolayı doğru 

bulmuyorum.

Yapmamalısın; çünkü…
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ETKİNLİK 5

YAZALIM
Bir öğretmeninize gittiniz; çünkü yakınınızdaki bazı kişilerin 
davranışlarından rahatsızsınız. Öğretmeniniz ise sizden rahatsız 
olduğunuz şeylerle ilgili kendisine bir liste yazmanızı istedi. Listeyi 
aşağıya yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DİLBİLGİSİ 15

 

İSİMLER (ADLAR)

İsim (Ad): Varlıkları, olayları, durumları, kavramları, duygu ve düşünceleri 
ifade eden sözcüklere isim (ad) denir.

Örnek: Çivi, baba, tahta...

***İsimler, kendi içlerinde özelliklerine göre 3'e ayrılır:

1- Varlıklara verilişlerine göre isimler

2- Varlıkların sayılarına göre isimler

3- Var oluşlarına göre isimler

I. Varlıklara Verilişilerine Göre İsimler:

a- Özel İsimler: Evrende tek olan, yani eşi benzeri olmayan varlık ve 
kavramlara verilen adlardır. Bu sözcükler, cümlenin her yerinde büyük harfle 
başlatılarak yazılır.

Örnek: Türk, Beşparmak Dağı, Gazimağusa, Bobi, Milli Eğitim Bakanlığı...

İsimler

Özel isim

Cins isim

Tekil isim

Çoğul isim

Topluluk isimi

Somut isim

Soyut isim

Varlıklara verilişlerine göre

Varlıkların sayılarına göre 

Var oluşlarına göre
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ETKİNLİK 5

YAZALIM
Bir öğretmeninize gittiniz; çünkü yakınınızdaki bazı kişilerin 
davranışlarından rahatsızsınız. Öğretmeniniz ise sizden rahatsız 
olduğunuz şeylerle ilgili kendisine bir liste yazmanızı istedi. Listeyi 
aşağıya yazınız.
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................................................................................................

 

DİLBİLGİSİ 15

 

İSİMLER (ADLAR)

İsim (Ad): Varlıkları, olayları, durumları, kavramları, duygu ve düşünceleri 
ifade eden sözcüklere isim (ad) denir.

Örnek: Çivi, baba, tahta...

***İsimler, kendi içlerinde özelliklerine göre 3'e ayrılır:

1- Varlıklara verilişlerine göre isimler

2- Varlıkların sayılarına göre isimler

3- Var oluşlarına göre isimler

I. Varlıklara Verilişilerine Göre İsimler:

a- Özel İsimler: Evrende tek olan, yani eşi benzeri olmayan varlık ve 
kavramlara verilen adlardır. Bu sözcükler, cümlenin her yerinde büyük harfle 
başlatılarak yazılır.

Örnek: Türk, Beşparmak Dağı, Gazimağusa, Bobi, Milli Eğitim Bakanlığı...

İsimler

Özel isim

Cins isim

Tekil isim

Çoğul isim

Topluluk isimi

Somut isim

Soyut isim

Varlıklara verilişlerine göre

Varlıkların sayılarına göre 

Var oluşlarına göre
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***Özel isim olan varlık ve kavramlar:

  1. Kişi isim ve soyisimleri:  Ali, Ayşe Deniz, Barış Manço...

  2. Ülke adları: Kıbrıs, Türkiye, İngiltere...

  3. Köy, şehir, kasaba adları: Lefkoşa, Girne, Beyköy, Paris...

  4. Dil isimleri: İngilizce, Türkçe, Almanca...

  5. Ulus isimleri: Türk, Arap, İngiliz...

  6. Dağ, ova, akarsu isimleri:  Beşparmak Dağları, Mesarya Ovası, 
Kanlıdere...

  7. Kurum ve kuruluş isimleri: Değirmenlik İlkokulu, Sivil Savunma Teşkilatı, 
Lefke Belediyesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Çetinkaya Spor Kulübü...

  8. Evcil hayvanlara  verilen isimler:  Minnoş, Fındık, Boncuk...

  9. Din adları: İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik...

10. Gazete, dergi, kitap adları:  Benim Adım Selen, Halkın Sesi, Aktüel...

11. Önemli olaylar ve uluslararası kuruluşların tümü: Birleşmiş Milletler, 
Lozan Antlaşması, Kıbrıs Barış Harekatı, Kurtuluş Savaşı...

12. Lakaplar:  Güdük Necmi, İnek Şaban, Sırık Suat...

13. Gök cisimleri:  Kutup Yıldızı, Mars, Neptün...

***Özel isimlerin özellikleri:

1. Özel isimlere eklenen çekim ekleri, kesme işareti ile ayrılır.

Örnek: Mehmet'in, Ayşe'ye, Samsun'dan...

*** Sadece kurum ve kuruluş isimlerine gelen ekleri, isim açık olarak yazılmışsa, 
kesme işareti ile ayırmayız.

 Örnek: Milli Eğitim Bakanlığını ziyarete gittik.
 
2. Özel isimlere eklenen “-li, -siz, -ci, -gil, -ler, -çe, -lik, -cik” ekleri, kesme işareti ile 
ayrılmaz.

 Örnek: Girneli, Ayşecik, Kıbrıslı...

*** “- li, -s iz, - ci, -gil, -ler, - çe, - lik, - cik” eklerinden sonra gelen her türlü 
ek de kesme işareti ile ayrılmaz.

Örnek: Kıbrıslının, Girneliden, Müslümanlığın...

*** “-ler/-lar” ekleri, eklendikleri özel isimlere “abartma” ya da “aile” 
anlamı katıyorsa, yapım eki olur ve bitişik yazılır.

 Örnek: Babam, geçen yıl Amerikalara kadar gitti. (Kaç tane Amerika var?) 
– ABARTMA
Yarın akşam Selinlere gideceğiz. (Selin'in ailesine) – AİLE

***“-ler/-lar” ekleri, eklendikleri özel isimlere “ve benzeri”  ya da “aynı isme 
sahip kişiler” anlamı katıyorsa, çekim eki olur ve kesme işareti ile ayrılarak 
yazılır.

 Örnek: Milletimizin nice Atatürk'lere ihtiyacı vardır. (Atatürk gibi 
insanlara) – BENZERİ İNSANLARA
               
Öğretmen Arda'ları ayağa kaldırdı. (İsmi Arda olan çocuklar) – AYNI İSME SAHİP 
KİŞİLER

b- Cins İsimler: Aynı türden varlıkların tümüne ya da elemanlarına verilen 
adlardır.

Örnek: ayak, ses, boğaz, oğul, çivi, insan...

***Cins isimlerin özellikleri:

1. Cins isimler tekil oldukları halde bazı zamanlarda çoğul anlamı da verirler.
Örnek: Öğrenci, her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. 
(Tüm öğrenciler)
 Asker uyumaz. (Tüm askerler)

 
2. Bazı cins isimlerin çoğulları abartma anlamında kullanılır.

Örnek: Bu sözleri duyunca dünyalar benim oldu. 
(Kaç tane dünya var???)

3. Cins isimler; cümle başı, paragraf başı ya da şiirdeki mısra (dize) başlarında 
büyük harfle yazılır.

***Cins isimler tek bir varlığa isim olurlarsa özel isim olurlar.
Örnek: Babam anneme bir demet gül aldı. (Cins isim)
   Demet, dün gece hasta olmuş. (Özel isim)
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***Özel isim olan varlık ve kavramlar:

  1. Kişi isim ve soyisimleri:  Ali, Ayşe Deniz, Barış Manço...

  2. Ülke adları: Kıbrıs, Türkiye, İngiltere...

  3. Köy, şehir, kasaba adları: Lefkoşa, Girne, Beyköy, Paris...

  4. Dil isimleri: İngilizce, Türkçe, Almanca...

  5. Ulus isimleri: Türk, Arap, İngiliz...

  6. Dağ, ova, akarsu isimleri:  Beşparmak Dağları, Mesarya Ovası, 
Kanlıdere...

  7. Kurum ve kuruluş isimleri: Değirmenlik İlkokulu, Sivil Savunma Teşkilatı, 
Lefke Belediyesi, Lefkoşa Türk Lisesi, Çetinkaya Spor Kulübü...

  8. Evcil hayvanlara  verilen isimler:  Minnoş, Fındık, Boncuk...

  9. Din adları: İslamiyet, Hıristiyanlık, Musevilik...

10. Gazete, dergi, kitap adları:  Benim Adım Selen, Halkın Sesi, Aktüel...

11. Önemli olaylar ve uluslararası kuruluşların tümü: Birleşmiş Milletler, 
Lozan Antlaşması, Kıbrıs Barış Harekatı, Kurtuluş Savaşı...

12. Lakaplar:  Güdük Necmi, İnek Şaban, Sırık Suat...

13. Gök cisimleri:  Kutup Yıldızı, Mars, Neptün...

***Özel isimlerin özellikleri:

1. Özel isimlere eklenen çekim ekleri, kesme işareti ile ayrılır.

Örnek: Mehmet'in, Ayşe'ye, Samsun'dan...

*** Sadece kurum ve kuruluş isimlerine gelen ekleri, isim açık olarak yazılmışsa, 
kesme işareti ile ayırmayız.

 Örnek: Milli Eğitim Bakanlığını ziyarete gittik.
 
2. Özel isimlere eklenen “-li, -siz, -ci, -gil, -ler, -çe, -lik, -cik” ekleri, kesme işareti ile 
ayrılmaz.

 Örnek: Girneli, Ayşecik, Kıbrıslı...

*** “- li, -s iz, - ci, -gil, -ler, - çe, - lik, - cik” eklerinden sonra gelen her türlü 
ek de kesme işareti ile ayrılmaz.

Örnek: Kıbrıslının, Girneliden, Müslümanlığın...

*** “-ler/-lar” ekleri, eklendikleri özel isimlere “abartma” ya da “aile” 
anlamı katıyorsa, yapım eki olur ve bitişik yazılır.

 Örnek: Babam, geçen yıl Amerikalara kadar gitti. (Kaç tane Amerika var?) 
– ABARTMA
Yarın akşam Selinlere gideceğiz. (Selin'in ailesine) – AİLE

***“-ler/-lar” ekleri, eklendikleri özel isimlere “ve benzeri”  ya da “aynı isme 
sahip kişiler” anlamı katıyorsa, çekim eki olur ve kesme işareti ile ayrılarak 
yazılır.

 Örnek: Milletimizin nice Atatürk'lere ihtiyacı vardır. (Atatürk gibi 
insanlara) – BENZERİ İNSANLARA
               
Öğretmen Arda'ları ayağa kaldırdı. (İsmi Arda olan çocuklar) – AYNI İSME SAHİP 
KİŞİLER

b- Cins İsimler: Aynı türden varlıkların tümüne ya da elemanlarına verilen 
adlardır.

Örnek: ayak, ses, boğaz, oğul, çivi, insan...

***Cins isimlerin özellikleri:

1. Cins isimler tekil oldukları halde bazı zamanlarda çoğul anlamı da verirler.
Örnek: Öğrenci, her zaman temiz ve düzenli olmalıdır. 
(Tüm öğrenciler)
 Asker uyumaz. (Tüm askerler)

 
2. Bazı cins isimlerin çoğulları abartma anlamında kullanılır.

Örnek: Bu sözleri duyunca dünyalar benim oldu. 
(Kaç tane dünya var???)

3. Cins isimler; cümle başı, paragraf başı ya da şiirdeki mısra (dize) başlarında 
büyük harfle yazılır.

***Cins isimler tek bir varlığa isim olurlarsa özel isim olurlar.
Örnek: Babam anneme bir demet gül aldı. (Cins isim)
   Demet, dün gece hasta olmuş. (Özel isim)
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II. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler:

a- Tekil İsimler: Sayıca tek olan bir varlığı veya kavramı anlatan isimlerdir.

Örnek: Tahta, gün, yol... 

b- Çoğul İsimler: Sayıca birden çok varlığı veya kavramı anlatan isimlerdir. 
Tekil isimlere -ler/-lar ekleri getirilerek yapılır.  

Örnek: Tahtalar, günler, yollar...
 
c- Topluluk İsimleri: Tekil oldukları halde (sonunda çoğul eki olmadan) birden 
çok varlığı anlatan isimlere denir. Topluluk isimleri, “-ler, -lar” ekiyle 
çoğullanabilir.

Örnek: Düzine, sürü, ordu, orman, ormanlar... 

***Topluluk isimleri, cümle içerisinde tekil isim de olabilirler.
Örnek: Okulumuzda on iki tane sınıf tamir edildi. (Tekil isim)
    Sınıfımla, dün geziye gittim. (Topluluk ismi)

III. Var Oluşlarına Göre İsimler:

a- Somut İsimler (Madde isimleri): Madde isimleri, en az bir duyu 
organımızla algılanan, hissedilen varlıklara verilen isimlerdir.

Örnek: Adam, gül, köpek, hava, su, rüzgar, beyin... 

b- Soyut İsimler (Mana isimleri): Madde özelliği olmayan; ancak var 
olduklarını akıl yoluyla anladığımız, kabul ettiğimiz kavramlara verilen isimlerdir.

Örnek: Üzüntü, dostluk, mutluluk, rüya, akıl, kırgınlık... 

***Soyut isimler, bazı durumlarda tek bir varlık için (özel isim olarak) 
kullanılabilirler. Böyle durumlarda somut isim durumunda olurlar.
Örnek: Sınıfın en güzel kızı Rüya olmalıydı. (Somut isim)
Rüyamda, seni gördüm. (Soyut isim)

 
 

1. Aşağıdaki isimlerin özelliklerine uygun olan bölümlere (X) işareti 
koyalım

2. “Deve, boynuz ararken kulaktan olmuş.” atasözünde kaç tane isim 
vardır? 

 A) 1   B) 2   C) 3   D) 4

ALIŞTIRMA 15

Ahmet

çiçekler

iyilik

silgi

Yeşilırmak

şarkılar

hayal(görmek)

kız (kardeş)

kalemler

orman

vazo

ordu (asker)

elbiseler

düşünceler

Allah

İsim
Özel
İsim

Cins
İsim

Tekil
İsim

Çoğul
İsim

Topluluk
İsmi

Soyut
İsim

Somut
İsim
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II. Varlıkların Sayılarına Göre İsimler:

a- Tekil İsimler: Sayıca tek olan bir varlığı veya kavramı anlatan isimlerdir.

Örnek: Tahta, gün, yol... 

b- Çoğul İsimler: Sayıca birden çok varlığı veya kavramı anlatan isimlerdir. 
Tekil isimlere -ler/-lar ekleri getirilerek yapılır.  

Örnek: Tahtalar, günler, yollar...
 
c- Topluluk İsimleri: Tekil oldukları halde (sonunda çoğul eki olmadan) birden 
çok varlığı anlatan isimlere denir. Topluluk isimleri, “-ler, -lar” ekiyle 
çoğullanabilir.

Örnek: Düzine, sürü, ordu, orman, ormanlar... 

***Topluluk isimleri, cümle içerisinde tekil isim de olabilirler.
Örnek: Okulumuzda on iki tane sınıf tamir edildi. (Tekil isim)
    Sınıfımla, dün geziye gittim. (Topluluk ismi)

III. Var Oluşlarına Göre İsimler:

a- Somut İsimler (Madde isimleri): Madde isimleri, en az bir duyu 
organımızla algılanan, hissedilen varlıklara verilen isimlerdir.

Örnek: Adam, gül, köpek, hava, su, rüzgar, beyin... 

b- Soyut İsimler (Mana isimleri): Madde özelliği olmayan; ancak var 
olduklarını akıl yoluyla anladığımız, kabul ettiğimiz kavramlara verilen isimlerdir.

Örnek: Üzüntü, dostluk, mutluluk, rüya, akıl, kırgınlık... 

***Soyut isimler, bazı durumlarda tek bir varlık için (özel isim olarak) 
kullanılabilirler. Böyle durumlarda somut isim durumunda olurlar.
Örnek: Sınıfın en güzel kızı Rüya olmalıydı. (Somut isim)
Rüyamda, seni gördüm. (Soyut isim)

 
 

1. Aşağıdaki isimlerin özelliklerine uygun olan bölümlere (X) işareti 
koyalım

2. “Deve, boynuz ararken kulaktan olmuş.” atasözünde kaç tane isim 
vardır? 

 A) 1   B) 2   C) 3   D) 4

ALIŞTIRMA 15

Ahmet

çiçekler

iyilik

silgi

Yeşilırmak

şarkılar

hayal(görmek)

kız (kardeş)
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elbiseler

düşünceler

Allah
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Özel
İsim

Cins
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(7. soru aşağıdaki şiirle ilgilidir.)

 Dal, bir gün dedi ki tomurcuğa

 -Tenimde bir yara işler gibisin,

 Titrerim, rüzgarlar keder vermesin.

 Anneler, beşikten der çocuğuna:

 - Acını görmesin gözüm alemde, 

 Teselli demeksizin bana son demde!

 Bütün ümitleri yel alır gider,

 Tomurcuk açılır sel alır gider.

 Anneler büyütür el alır gider.

7. Yukarıdaki şiirde geçen 6 tane ismi bulup yunusların yanına yazalım.

8. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizilmiş olan isimlerden hangisi varlıklara 
verilişlerine göre diğerlerinden farklıdır?

 A) Girne,tarihi güzelliklerle dolu bir şehrimizdir.

 B) Asya, kıtaların en büyüğüdür.

 C) Babam, Turgut’a yeni bir saat aldı.

 D) Roman okumaktan çok hoşlanıyorum.

9. “Duyu organlarımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlere somut isim 
denir.” Buna göre, aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu tanıma uyar?

   A) Cesaret    B) Rüzgar    C) Arkadaşlık  D) Mutluluk

TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

194

3.
TEMA

Duygularımız

 
 

 Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilimi geçirmek üzere dedemlerin köyüne 
gittim. Dedemin köyü, oldukça küçük bir köydü. Ancak, küçük olmasına rağmen 
her taraf ormanlarla kaplıydı ve köyün yakınlarından da ufak bir dere geçiyordu. 
Ben, günlerimi dedeme yardım ederek geçiriyordum. Dedemin üzüm bağları ve 
badem ağaçları vardı. Her sabah dedem ile birlikte erken kalkıyor, kahvaltımızı 
yaptıktan sonra bağa gidiyorduk... 

3. Yukarıdaki parçada geçen 7 tane ismi aşağıya yazalım.

4. “Açelya ile Berke ders çalıştı.” cümlesinde isim olmayan sözcük, 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Açelya  B) çalıştı  C) Berke  D) ders

5. Aşağıdaki cümlelerdeki özel isimlerin altlarını çizelim.

 A) Pamuk dün akşam sütünü içtikten sonra sepetine girdi.

 B) Nehir, bugün bizimle birlikte sinemaya gelir misin?

 C) Girne’den Lefkoşa’ya gelirken arabamız bozuldu.

 D) Ayşe, Nilay ile birlikte Milliyet gazetesi okuyordu.

 E) Beşparmak Dağları, Akdeniz’e paralel uzanır.

6. Aşağıdaki atasözlerinde altı çizili isimlerden hangisi soyut isimdir?
 A) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.

 B) Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.

 C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

 D) Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.  
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(7. soru aşağıdaki şiirle ilgilidir.)

 Dal, bir gün dedi ki tomurcuğa

 -Tenimde bir yara işler gibisin,

 Titrerim, rüzgarlar keder vermesin.

 Anneler, beşikten der çocuğuna:

 - Acını görmesin gözüm alemde, 

 Teselli demeksizin bana son demde!

 Bütün ümitleri yel alır gider,

 Tomurcuk açılır sel alır gider.

 Anneler büyütür el alır gider.

7. Yukarıdaki şiirde geçen 6 tane ismi bulup yunusların yanına yazalım.

8. Aşağıdaki cümlelerde, altı çizilmiş olan isimlerden hangisi varlıklara 
verilişlerine göre diğerlerinden farklıdır?

 A) Girne,tarihi güzelliklerle dolu bir şehrimizdir.

 B) Asya, kıtaların en büyüğüdür.

 C) Babam, Turgut’a yeni bir saat aldı.

 D) Roman okumaktan çok hoşlanıyorum.

9. “Duyu organlarımızdan en az biriyle algılayabildiğimiz isimlere somut isim 
denir.” Buna göre, aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu tanıma uyar?

   A) Cesaret    B) Rüzgar    C) Arkadaşlık  D) Mutluluk
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 Her yıl olduğu gibi bu yıl da tatilimi geçirmek üzere dedemlerin köyüne 
gittim. Dedemin köyü, oldukça küçük bir köydü. Ancak, küçük olmasına rağmen 
her taraf ormanlarla kaplıydı ve köyün yakınlarından da ufak bir dere geçiyordu. 
Ben, günlerimi dedeme yardım ederek geçiriyordum. Dedemin üzüm bağları ve 
badem ağaçları vardı. Her sabah dedem ile birlikte erken kalkıyor, kahvaltımızı 
yaptıktan sonra bağa gidiyorduk... 

3. Yukarıdaki parçada geçen 7 tane ismi aşağıya yazalım.

4. “Açelya ile Berke ders çalıştı.” cümlesinde isim olmayan sözcük, 
aşağıdakilerden hangisidir?

 A) Açelya  B) çalıştı  C) Berke  D) ders

5. Aşağıdaki cümlelerdeki özel isimlerin altlarını çizelim.

 A) Pamuk dün akşam sütünü içtikten sonra sepetine girdi.

 B) Nehir, bugün bizimle birlikte sinemaya gelir misin?

 C) Girne’den Lefkoşa’ya gelirken arabamız bozuldu.

 D) Ayşe, Nilay ile birlikte Milliyet gazetesi okuyordu.

 E) Beşparmak Dağları, Akdeniz’e paralel uzanır.

6. Aşağıdaki atasözlerinde altı çizili isimlerden hangisi soyut isimdir?
 A) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.

 B) Korkulu rüya görmektense uyanık yatmak hayırlıdır.

 C) Bağa bak üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.

 D) Sarımsağı gelin etmişler, kırk gün kokusu çıkmamış.  
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10.Aşağıdaki isimlerden hangisi soyut (mana) ve çoğul olma özelliği 
gösterir?

 A) Işıklar    B) Hüzünler    C) Sevgi    D) Cevizler

11. Aşağıdakilerden hangisinde çoğul eki (-ler, -lar), diğer üçünden farklı 
bir anlamda kullanılmıştır?

 A) Ormanlardan, derelerden rüzgar gibi geçti.

 B) Emniyet müdürü, polisleri eğiteceğini söyledi

 C) Kalemlerin hepsinin ucu kırılmış.

 D) Kaan, ateşler içinde kıvranıyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?

 A) Müdürümüz, okulu boyatmaya karar verdi.

 B) Sınıftaki panoyu yeniden düzenledik.

 C) Koromuz, birbirinden güzel şarkılar söyledi.

 D) Ağaçlar, sonbaharda yapraklarını döker.    

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?

 A) Öğrenciler, dün geziye gitmiş.

 B) Dedem, portakal fidanlarını dikti.

 C) Ailemle birlikte düğüne gittik.

 D) Bu yıl hâlâ daha yağmur yağmadı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim, tekil olmasına rağmen 
çoğul anlamlıdır?

 A) Öğrenciler, bu öğretmene saygı duyuyorlardı.

 B) İnsan yaşlılığı için para biriktirmeyi bilmeli.

 C) Getirdiği şişeyi masanın üzerine bıraktı.

 D) Kağıdı, zarfın içine özenle yerleştirdi.

15. Aşağıdaki cümleleri okuyup cümleler içinde bulabildiğimiz topluluk 
isimlerinin altlarını çizelim.

 A) Ülkemizdeki orman yangını, hepimizi çok üzdü.

 B) Bakkaldan iki düzine yumurta almış.

 C) Sınıf olarak gittiğimiz gezide hepimiz çok eğlendik.

 D) Yüzbaşı, bölüğünü toplayıp askerlerin başarısını kutladı.

 E) Toplum kuralları hepimiz için çok önemlidir.
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BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

dilek : ...............................................................................................................

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

incitmek : ............................................................................................................

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

çelenk : ................................................................................................................

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

yüzünde güller açmak : .........................................................................................

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

cennet : ...............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  En büyük dileğiniz nedir?

2) Elinizde sihirli bir değnek olsaydı hayatınızda neleri değiştirmek isterdiniz? 

BİR DİLEK TUT

TARTIŞALIM

Yandaki yazıyı okuyup

bize vermek istediği mesajı

arkadaşlarımızla tartışalım

 

  

  
Her güne, güzelliğe niyet ederek başlayın.

“Bugün güzel şeyler olacak.”  diye düşünün.

Çünkü dilekler dualaşır, dualar gerçekleşir. 
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10.Aşağıdaki isimlerden hangisi soyut (mana) ve çoğul olma özelliği 
gösterir?

 A) Işıklar    B) Hüzünler    C) Sevgi    D) Cevizler

11. Aşağıdakilerden hangisinde çoğul eki (-ler, -lar), diğer üçünden farklı 
bir anlamda kullanılmıştır?

 A) Ormanlardan, derelerden rüzgar gibi geçti.

 B) Emniyet müdürü, polisleri eğiteceğini söyledi

 C) Kalemlerin hepsinin ucu kırılmış.

 D) Kaan, ateşler içinde kıvranıyordu.

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi kullanılmıştır?

 A) Müdürümüz, okulu boyatmaya karar verdi.

 B) Sınıftaki panoyu yeniden düzenledik.

 C) Koromuz, birbirinden güzel şarkılar söyledi.

 D) Ağaçlar, sonbaharda yapraklarını döker.    

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi vardır?

 A) Öğrenciler, dün geziye gitmiş.

 B) Dedem, portakal fidanlarını dikti.

 C) Ailemle birlikte düğüne gittik.

 D) Bu yıl hâlâ daha yağmur yağmadı.

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili isim, tekil olmasına rağmen 
çoğul anlamlıdır?

 A) Öğrenciler, bu öğretmene saygı duyuyorlardı.

 B) İnsan yaşlılığı için para biriktirmeyi bilmeli.

 C) Getirdiği şişeyi masanın üzerine bıraktı.

 D) Kağıdı, zarfın içine özenle yerleştirdi.

15. Aşağıdaki cümleleri okuyup cümleler içinde bulabildiğimiz topluluk 
isimlerinin altlarını çizelim.

 A) Ülkemizdeki orman yangını, hepimizi çok üzdü.

 B) Bakkaldan iki düzine yumurta almış.

 C) Sınıf olarak gittiğimiz gezide hepimiz çok eğlendik.

 D) Yüzbaşı, bölüğünü toplayıp askerlerin başarısını kutladı.

 E) Toplum kuralları hepimiz için çok önemlidir.
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BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

dilek : ...............................................................................................................

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

incitmek : ............................................................................................................

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

çelenk : ................................................................................................................

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

yüzünde güller açmak : .........................................................................................

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

cennet : ...............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  En büyük dileğiniz nedir?

2) Elinizde sihirli bir değnek olsaydı hayatınızda neleri değiştirmek isterdiniz? 

BİR DİLEK TUT

TARTIŞALIM

Yandaki yazıyı okuyup

bize vermek istediği mesajı

arkadaşlarımızla tartışalım

 

  

  
Her güne, güzelliğe niyet ederek başlayın.

“Bugün güzel şeyler olacak.”  diye düşünün.

Çünkü dilekler dualaşır, dualar gerçekleşir. 
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 Duygularımız

Bir dilek tut küçüğüm, 
Fırtınalar incitmesin seni. 
Kelebek kanatların 
Dikkat et kopmasın... 
Gökkuşaklarından çelenkler  

Yap başına tak
İnan ki sana çok yakışır...

Bir dilek tut küçüğüm, 
Sağlıklı, mutlu günler 
Hiç eksilmesin hayatından...
Gül yüzünde güller açsın 
Gözlerin bulutlanmasın asla 
Güzelliklerdir senin hakkın...

Bir dilek tut küçüğüm, 
Barıştan, dostluktan, 

Kardeşlikten, doğruluktan, 

Güzellikten ve iyilikten yana ol 

Her zaman... 
Kocaman mutlu dünyalar kur 

Küçücük ellerinle, 
En temizinden...

Bir dilek tut küçüğüm, 
Sev kuşu, böceği, dalında gülü
Ağacı yeşert, ormanı koru
Dallarında kuşlar cıvıldasın
Yemyeşil bir ülke yarat
Yarat ki cennetin olsun...

                           Ayşe Tural

Bir Dilek Tut

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

dilek : .........................................................................................................

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

incitmek : ...................................................................................................

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

çelenk : ......................................................................................................

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

yüzünde güller açmak : ................................................................................

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

cennet : .....................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Şair, ikinci kıtada ne diliyor?

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

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

2. Şair, üçüncü dörtlükte ne anlatmak istiyor?

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

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

3. Şair, “Bir dilek tut küçüğüm” diyerek kimlere sesleniyor?

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

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

4. Şair, son dörtlükte nasıl bir ülke yaratılmasını istiyor?

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

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

5. Bu şiire yeni bir başlık koymak istersek nasıl bir başlık koyabiliriz?

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

................................................................................................................
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Duygularımız TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

57

1.
TEMA  BİREY VE TOPLUM
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 Duygularımız

Bir dilek tut küçüğüm, 
Fırtınalar incitmesin seni. 
Kelebek kanatların 
Dikkat et kopmasın... 
Gökkuşaklarından çelenkler  

Yap başına tak
İnan ki sana çok yakışır...

Bir dilek tut küçüğüm, 
Sağlıklı, mutlu günler 
Hiç eksilmesin hayatından...
Gül yüzünde güller açsın 
Gözlerin bulutlanmasın asla 
Güzelliklerdir senin hakkın...

Bir dilek tut küçüğüm, 
Barıştan, dostluktan, 

Kardeşlikten, doğruluktan, 

Güzellikten ve iyilikten yana ol 

Her zaman... 
Kocaman mutlu dünyalar kur 

Küçücük ellerinle, 
En temizinden...

Bir dilek tut küçüğüm, 
Sev kuşu, böceği, dalında gülü
Ağacı yeşert, ormanı koru
Dallarında kuşlar cıvıldasın
Yemyeşil bir ülke yarat
Yarat ki cennetin olsun...

                           Ayşe Tural

Bir Dilek Tut

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

dilek : .........................................................................................................

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

incitmek : ...................................................................................................

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

çelenk : ......................................................................................................

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

yüzünde güller açmak : ................................................................................

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

cennet : .....................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Şair, ikinci kıtada ne diliyor?

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

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

2. Şair, üçüncü dörtlükte ne anlatmak istiyor?

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

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

3. Şair, “Bir dilek tut küçüğüm” diyerek kimlere sesleniyor?

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

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

4. Şair, son dörtlükte nasıl bir ülke yaratılmasını istiyor?

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

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

5. Bu şiire yeni bir başlık koymak istersek nasıl bir başlık koyabiliriz?

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

................................................................................................................
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Aşağıda verilen ifadelerin şiirde neyi anlatmak için kullanılmış 
olabileceğini bulup eşleştirelim.

 a) kelebek kanatlar    1) taç

 b) gökkuşağından çelenkler  2) ülke

 c) gül yüz    3) kötü olay / kişi

 d) cennet    4) güzel yüz

 e) fırtına     5) üzüntü (ıslak gözler)

 f) bulutlu göz    6) güzel duygular

 

ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4

Okuduğunuz şiirin devamı var; ancak eksik olan bölümlerde bazı 
düzeltmeler yapılması gerekiyor. Lütfen verilen sorunları çözüp 
şiirin tamamına ulaşınız.

* Bu bölümdeki sorun, bazı sözcüklerin yerli yerinde olmaması 
veya eksik sözcük olmasıdır. 

bir / tut / küçüğüm / dilek 

hep / yuvanda / ol / mutlu

annen, baban, kardeşin

sevgi, saygı ve huzur

atsın / yüreğinde / senin / boy

fidanlar / gibi / taze

başarıların sığmasın

………… avuçlarına…

gönlünde her zaman

sevinçler ……… açsın

gelecek günlerin hep

……………. bezensin 

esirgesin, korusun…

aydınlatsın içini

Tanrım her zaman seni

sevgilerin güneşi

* Bu bölümdeki sorun, cümlelerin doğru sırada olmamasıdır! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

....................................................
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 Duygularımız

Aşağıda verilen ifadelerin şiirde neyi anlatmak için kullanılmış 
olabileceğini bulup eşleştirelim.

 a) kelebek kanatlar    1) taç

 b) gökkuşağından çelenkler  2) ülke

 c) gül yüz    3) kötü olay / kişi

 d) cennet    4) güzel yüz

 e) fırtına     5) üzüntü (ıslak gözler)

 f) bulutlu göz    6) güzel duygular

 

ETKİNLİK 3 ETKİNLİK 4

Okuduğunuz şiirin devamı var; ancak eksik olan bölümlerde bazı 
düzeltmeler yapılması gerekiyor. Lütfen verilen sorunları çözüp 
şiirin tamamına ulaşınız.

* Bu bölümdeki sorun, bazı sözcüklerin yerli yerinde olmaması 
veya eksik sözcük olmasıdır. 

bir / tut / küçüğüm / dilek 

hep / yuvanda / ol / mutlu

annen, baban, kardeşin

sevgi, saygı ve huzur

atsın / yüreğinde / senin / boy

fidanlar / gibi / taze

başarıların sığmasın

………… avuçlarına…

gönlünde her zaman

sevinçler ……… açsın

gelecek günlerin hep

……………. bezensin 

esirgesin, korusun…

aydınlatsın içini

Tanrım her zaman seni

sevgilerin güneşi

* Bu bölümdeki sorun, cümlelerin doğru sırada olmamasıdır! 

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

....................................................
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ETKİNLİK 5

YAZALIM
Sınıftaki öğrencilerin her biri, küçük birer kağıda bir dileğini yazıp 
katlasın. İsminizi yazmanıza gerek yok! Öğretmenimiz dileklerin 
yazılı olduğu küçük kağıtları toplasın. Daha sonra bir tanesini seçip o 
dileği gerçekleştirebilmek için sınıftaki tüm öğrenciler yapılması 
gerekenlerden söz etsin. Söylenen cümleler, tahtaya ve kitaplara 
yazılsın! 
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YAPILMASI GEREKENLER

DİLEK

 

DİLBİLGİSİ 16

 

İSMİN HÂLLERİ
İsmin Hâlleri (Durumları): İsimlerin cümle içerisindeki görevlerine ismin 
hâlleri (durumu) denir. İsimler, cümle içinde 5 değişik durumda bulunur. 
Bunlar:

1- Yalın Hâl

2- İsmin -i Hâli

3- İsmin -e Hâli

4- İsmin -de Hâli

5- İsmin -den Hâli

1. Yalın durum: İsimlerin hâl eki almamış hâllerine denir. Bu isimler “kim-ne  
-nesi” sorularını yanıtlar.

Örnek: dilek, barış, bulutlar, Ali...

2. İsmin -i hâli (Belirtme durumu): Bir ismin sonuna “-ı, -i, -u, -ü” sesli 
harflerinden birinin ek şeklinde getirilmiş hâline denir. Bu isimler “neyi-kimi      
-nereyi” sorularından birini yanıtlar.

Örnek: dileği, barışı, bulutları, Ali'yi...

3. İsmin -e hâli (Yönelme durumu): Bir ismin sonuna “-e, -a” sesli 
harflerinden birinin ek şeklinde getirilmiş hâline denir. Bu isimler “neye-kime    
-nereye” sorularından birini yanıtlar.  

Örnek: dileğe, barışa, bulutlara, Ali'ye...

4. İsmin –de hâli (Bulunma durumu): Bir ismin sonuna “-de, -da, -te, -ta” 
eklerinden birinin getirilmiş hâline denir. Bu isimler “neyde-kimde-nerede” 
sorularından birini yanıtlar.

Örnek: dilekte, barışta, bulutlarda, Ali'de...

5. İsmin -den hâli (Ayrılma / çıkma durumu): Bir ismin sonuna “-den,        
-dan, -ten, -tan” eklerinden birinin getirilmiş hâline denir. Bu isimler “neyden-
kimden-nereden” sorularından birini yanıtlar.

Örnek: dilekten, barıştan, bulutlardan, Ali'den...
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ALIŞTIRMA 16

 
 

1. Aşağıdaki yalın hâlde verilen adlara, hâl eklerini getirerek tabloyu 
tamamlayalım.

2. Aşağıdaki metinde noktalı yerlere uygun hal ekleri getirelim.

“Sokak... top oynarken Ayşe’........ gördüm. Elin..... bir sopa vardı. 

Sopa.... bana göstererek bunun ile zeytin toplayacağını söyledi. Hemen 

yanı.... koştum. İsterse o... yardım edebileceğimi söyledim. O da benim 

yardımıma çok sevineceğini söyledi. Ayşe ön..., ben arkasın... bahçe.... 

gittik. Ben ağac.... tırmanıp zeytinler.... toplamaya başladım. Ayşe de yer.... 

bez sermişti. Elin.... tuttuğu sopa.... ağac.... vurmaya başladı. O vurdukça 

zeytinler bez.... düşmeye başlamıştı. Ben de topladığım zeytinler.... 

sepet.... koydum. Daha sonra ağaç.... inip Ayşe’.... yardım ettim.” 

3. Yukarıdaki şiirde hâl eki almış sözcükleri alttaki ayıların tuttuğu 

tablolar üzerine yazalım.

Yalın Hâl           -i hâli             -e hâli          -de hâli         -den hâli

Çöp

Masa

Bardak

Kağıt

Silgi

Çiçekleri ezme yavrum;

Her çiçek bir yüreğe benzer

Çiçek ezen, insan ezer.

 
 

4. “Orhan, o gün hep güvercinleri düşünmüştü. Okuldan eve gelirken Yaşar 
Efendi’yi gördü ve ona şunları sordu:” cümlelerinde kullanılmayan hâl 
eki aşağıdakilerden hangisidir?

 A) -den hali   B) -de hali   C) -i hali    D) -e hali

5. “Marketten çıkıp parka giderken Ali’yi gördüm.” cümlesinde aşağıdaki hâl 
eklerinden hangisi yoktur?

 A) -de hali   B) -den hali   C) -i hali    D) -e hali

6. “Dilimiz... yeni bir kavram... bilinenlerle karşılaştırılmak için yararlanılan 
yollar... biri de kelime birleştirmektir.” cümlesinin anlamlı olabilmesi için 
boş yerlere sırasıyla hangi hâl ekleri gelmelidir?

 A) -de, -i, -den         B) -i, -de, -den
 B) -de, -i, -de         D) -e , -e, -den 

7. “Kapı” ismi, ismin -e hâlinde nasıl yazılır?
 A) Kapıyı    B) Kapıya    C) Kapıda    D) Kapıdan

8. “Deniz düşen yılan sarılır.” atasözünde altı çizili sözcüklerin sonlarına 
ismin hâl eklerinden hangisi getirilmelidir?

 A) -i hâli    B) -den hâli   C) -e hâli    D) -de hâli
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KUMBARA İÇİ DOLU PARA

Kumbaranız ağzına kadar dolduğunda 

ne yaparsınız? Elbette her çocuk gibi 

hemen açar, ne kadar paranız olduğu-

nu sayarsınız! 

İnsanın kendine ait parası olması 

gerçekten de çok güzel bir duygu-

dur. Peki sahip olduğunuz bu pa-

rayla ne yapmayı düşünürsünüz? 

Sormaya bile gerek yok aslında! Al-

mayı isteyecek o kadar çok şey var 

ki! Bisiklet, çikolata, kitap, giysi, 

paten, çanta... Ancak para sahibi 

olmak bir yandan da zor bir iş... 

Çünkü paranızı nasıl kullanacağınızı be-

lirlemek için birtakım kararlar vermeniz 

gerekir. Bu kararları vermek için de kendi-

nize bazı sorular sorarsınız. Bunlardan biri, "Buna gerçekten gereksinimim var mı?" 

sorusudur. Diyelim ki resim dersinde kullandığınız boya kalemleriniz bitti. Bu du-

rumda bu kalemlere "gereksiniminiz" var demektir. Öte yandan arkadaşınızın evin-

de gördüğünüz oyuncağı da bir türlü unutamıyorsunuz. Ne kadar çok "istersiniz" o 

oyuncaktan size de alınmasını! Bir düşünün bakalım, bu durumda hangisinin önce-

likle alınması gerekiyor? Boya kalemleri mi, oyuncak mı? Elbette boya kalemleri! 

Ancak üzülmeyin, istediğiniz oyuncağı almak için de para biriktirebilirsiniz. Öyleyse 

bu durumda bir para biriktirme planı yapmak yararlı olur. Oyuncağı almak için gere-

ken para miktarını belirleyerek işe başlayabilirsiniz. Ardından, bu parayı biriktirmek 

için harçlıklarınızdan ne kadar süreyle kaç lira ayırmanız gerektiğini hesaplarsınız. 

KUMBARA İÇİ DOLU PARA

  

 

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

paten: .................................................................................................................

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

gereksinim: .........................................................................................................

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

bütçe: ..................................................................................................................

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

gelir: ...................................................................................................................

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

gider: ..................................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1) Kumbaranız var mı? Varsa düzenli olarak kumbaranıza para atıyor 
musunuz?

2) Tutumlu olmak bize neler kazandırır?

ARAŞTIRALIM

 

 

 

  

  

Yandaki resmi inceleyip verilen 
atasözünün anlamını araştıralım.
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Artık bir "bütçe" yapmanın zamanı geldi! Bütçenizde gelir ve giderlerinizin tümü yer 

alır. Önemli olan, gelir ve giderlerinizin eşit, yani "denge"de olmasıdır. Bu dengeyi ko-

rumak için bütçenize uygun davranmanız gerekir. 

Size para biriktirmekle ilgili küçük bir de sır verelim: Biriktirmek istediğiniz para 

miktarını "gider" olarak kabul edip bir kenara ayırırsanız, işiniz çok daha kolaylaşır. 

Haaa, unutmadan söyleyelim: Biriktirdiğiniz parayı da büyüklerinizin desteğiyle bir 

bankaya da yatırabilirsiniz.

          Zuhal Özer

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

paten: .......................................................................................................

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

gereksinim: ................................................................................................

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

bütçe: ........................................................................................................

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

gelir: ..........................................................................................................

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

gider: .........................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Kumbaranız para ile dolduğu zaman ilk olarak ne yapılır?

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

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

2. Biriktirdiğiniz parayı kullanmak için kendinize hangi soruyu sorarsınız?

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

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

3. İstediğiniz bir şeyi alabilmek için nasıl bir plan yapmanız gerekir?

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

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

4. İyi bir bütçe nasıl olmalıdır?

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

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

5. Yazarın, para biriktirmekle ilgili verdiği sır nedir?

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

................................................................................................................
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Haaa, unutmadan söyleyelim: Biriktirdiğiniz parayı da büyüklerinizin desteğiyle bir 

bankaya da yatırabilirsiniz.

          Zuhal Özer

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

paten: .......................................................................................................

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

gereksinim: ................................................................................................

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

bütçe: ........................................................................................................

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

gelir: ..........................................................................................................

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

gider: .........................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Kumbaranız para ile dolduğu zaman ilk olarak ne yapılır?

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

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

2. Biriktirdiğiniz parayı kullanmak için kendinize hangi soruyu sorarsınız?

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

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

3. İstediğiniz bir şeyi alabilmek için nasıl bir plan yapmanız gerekir?

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

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

4. İyi bir bütçe nasıl olmalıdır?

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

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

5. Yazarın, para biriktirmekle ilgili verdiği sır nedir?

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

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



TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

211

3.
TEMA

 DuygularımızTÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

210

3.
TEMA

Duygularımız

ETKİNLİK 4

Aşağıdaki kumbaranın size ait olduğunu düşünüp soruları 

yaratıcılığınızı kullanarak cevaplayınız. Ardından da kısa bir metin 

oluşturunuz ve bu metni alttaki satırlara yazınız.

Parçada yazılıp cevaplanan soruları siz de kendinize göre düşünüp 
cevaplayınız.

Soru-1: Kumbaranız ağzına kadar dolduğunda ne yaparsınız?

Senin cevabın: .................................................................................

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

Soru-2: Sahip olduğunuz parayı ne yapmayı düşünürsünüz?

Senin cevabın: .................................................................................

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

Soru-3: Ne alacağınıza karar verirken, kendinize hangi soruları 
sorarsınız?

Senin cevabın: .................................................................................

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

Soru-4: Sizin için öncelikli olan boya kalemi mi, yoksa oyuncak mı?

Senin cevabın: .................................................................................

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

Soru-5: Sence para biriktirmenin sırrı nedir?

Senin cevabın: .................................................................................

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

ETKİNLİK 3

  1. Kumbarayı ne zaman aldınız?

  2. Kumbaranızın adı nedir?

  3. Kumbaranızı evde nereye koydunuz?

  4. Kumbaraya kimler para atıyor?

  5. Kumbaraya para dışında bir şey atıyor musunuz?

  6. Kumbaranızı kimlere göstermek istersiniz?

  7. Kumbaraya ne sıklıkta para atıyorsunuz? Kumbarayı ne kadar 

zaman bekledikten sonra açacaksınız?

  8. Kumbarayı nasıl açacaksınız?

  9. Kumbarada ne kadar para birikti?

10. Kumbaradaki para ile ne yapmayı düşünüyorsunuz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



ETKİNLİK 5

YAZALIM
Okuduğumuz yazının başlığında sözcüklerin son heceleri aşağıdaki 
örnekte olduğu gibi benzerdir ve bir uyum ya da ses ahengi sağ-
lanmıştır. Diğer sözcüklerle ilgili ses uyumu olan ifadeler bulabilir 
misiniz? Haydi başlayalım! 
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DİLBİLGİSİ 17

 

İSİM TAMLAMALARI

İsim Tamlamaları: Bir adın anlamını daha iyi belirtmek için o adın başka bir 
adla tamamlanmasından oluşan sözcük grubuna isim tamlaması denir. 

İsim tamlamasında ilk sözcüğe tamlayan, ikinci sözcüğe ise tamlanan 
denir. Tamlayan sözcükler “-ın, -in, -un, ün”; tamlanan sözcükler ise “-ı, -i, -u, 
-ü” eklerini alır.

Örnek:  İnsanın  parası
              tamlayan   tamlanan 

***İsim tamlamaları dört çeşittir. Bunlar:

1- Belirtili İsim Tamlaması

2- Belirtisiz İsim Tamlaması

3- Takısız İsim Tamlaması

4- Zincirleme İsim Tamlaması

1. Belirtili isim tamlaması: Tamlayan ve tamlananın, her iki sözcüğün de ek 
aldığı tamlamalardır.

Örnek: Oyuncağın parası, arkadaşımızın evi...

*** Bazı durumlarda tamlayan veya tamlanan sözcüklerin önüne sıfat (renk, 
biçim, surum, sayı vb. belirten sözcükler) gelebilir. Bu durumlar tamla-
manın çeşidini değiştirmez

 

Örnek: Arkadaşımın kumbarası  (Belirtili isim tamlaması)mavi 

                                          Sıfat

2. Belirtisiz isim tamlaması: Sadece ikinci sözcüğün tamlanan eki aldığı 
tamlamalardır.

Örnek: Para miktarı, oyuncak türü...

3. Takısız isim tamlaması: Sözcüklerin ikisinin de tamlama eki almadığı 
tamlamalardır. Bu tamlamalar varlıkların “neyden yapılmış olduğunu” veya  
“neye benzediğini” gösterir.

Örnek: Demir kumbara (Kumbara demirden yapıldı)
     Kiraz dudak (Dudak kiraza benzetildi)

kumbara içi dolu para

elbette

peki

bisiklet

çünkü

oyuncak

harçlık
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biçim, surum, sayı vb. belirten sözcükler) gelebilir. Bu durumlar tamla-
manın çeşidini değiştirmez

 

Örnek: Arkadaşımın kumbarası  (Belirtili isim tamlaması)mavi 

                                          Sıfat
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Örnek: Para miktarı, oyuncak türü...

3. Takısız isim tamlaması: Sözcüklerin ikisinin de tamlama eki almadığı 
tamlamalardır. Bu tamlamalar varlıkların “neyden yapılmış olduğunu” veya  
“neye benzediğini” gösterir.
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*** Takısız isim tamlamalarında bazen tamlanan sözcükler “-i” eki alabilirler.  
Bu durumlardaki “-i” eki tamlama değil hâl ekidir.

 

Örnek: Bakır kumbarayı kaybetti. (Takısız isim tamlaması)

                                        Hâl eki

4. Zincirleme isim tamlaması: Bir ismi, birden fazla ismin tanımladığı 
tamlamalardır. Bu tamlamalar içerisinde mutlaka başka bir isim tamlaması 
vardır.

Örnek: Para kumbarasının deseni (para kumbarası – kumbaranın  
deseni) = Zincirleme isim tamlaması.

*Yeni para kumbarası (para kumbarası) = Belirtisiz isim tamlaması

  

İsim Tamlamaları İle İlgili Uyarılar:

1- İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan isimler arasına başka 

sözcükler girebilir.
Örnek:  Ahmet'in dün aldığı kazağı yırtıldı.

2- İsim tamlamalarında, tamlanan isim hâl eki alabilir.

Örnek:  Ekmek bıçağını aldım.

3- Belirtili isim tamlamalarında, her iki sözcük de çoğul eki alabilir.

Örnek:  Oyuncakların paralarını biriktirdik.

4- Belirtisiz isim tamlamalarında, iki sözcükten biri çoğul eki alabilir.

Örnek:  Öğretmenler odası

     Çiçek kokuları

5- Belirtili isim tamlamalarında, tamlayan sözcük kişi zamiri olabilir.

Örnek:  Onun parası

ALIŞTIRMA 17

1. Aşağıdaki isim tamlamalarının çeşitlerini yazalım.

2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili isim tamlamalarının türlerini 
yazalım

Çam ağacının dalı kırıldı.   ............................................

Plastik şişeyi yere atmamalısın.  ............................................

Ali’nin kitabı dün bende kaldı.   ............................................

Dayısının büyük oğlu ile yürüyüşe çıktı. ............................................

3. Aşağıdaki isim tamlamalarından çeşitleri aynı olanları birbiriyle eşleştirelim.

Tahta kapı

Ağaç dalı

Tunç heykel

Damın üstü

Tenis topu

Gül yanak

Cam kapı

Turunç macunu

Bronz madalya

Şehrin renkli görüntüsü

Babamın yün kazağı

Fen dolabı

Ablamın ipek eşarbı

Ali’nin eldiveni

Kristal bardak

Çay saati
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*** Takısız isim tamlamalarında bazen tamlanan sözcükler “-i” eki alabilirler.  
Bu durumlardaki “-i” eki tamlama değil hâl ekidir.

 

Örnek: Bakır kumbarayı kaybetti. (Takısız isim tamlaması)

                                        Hâl eki
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ALIŞTIRMA 17
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DOKTOR FAZIL KÜÇÜK

Haklarımız yolunda

Azimle yürüdün,

Kararlı tutumlarla

Halkına güven verdin.

Halkla el ele verdiniz

Sabırla direnip beklediniz,

Adım adım ilerleyip

Cumhuriyete erdiniz.

Dr. Fazıl Küçük demek,

Dün, bugün, yarın demek.

Cumhuriyet yolunda,

Çoktur verdiğin emek.

Kıbrıs Türkü’nün

Önderisin sen.

Bu günlere ermemizin

Sebebisin sen.

Rahat uyu Doktor Küçük,

Kıbrıs Türk’ü eserini

Taşıyacak yarınlara,

Çoluk çocuk, büyük küçük.

S E R B E S T
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4. Hangi cümlede belirtisiz isim tamlaması yoktur?

 A) Dönem ödevimi arkadaşımla yaptım.

 B) Aparatman sakinleri toplantıyı erteledi.

 C) Kömür parçalarını şuraya koydum.

 D) Dünkü olayları annemin kulağına fısıldadım.

5. Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi farklıdır?

 A) Hatice’nin mor kazağı        B) Kapının kolu

 C) Türkçe kitabının kapağı       D) Yaşlı adamın bastonu

6. “Çelik kapıyı açıp içeriye girmişler.” cümlesinde altı çizili isim tamlama-
sının çeşidi nedir?

 A) Zincirleme isim tamlaması      B) Belirtisiz isim tamlaması

 C) Takısız isim tamlaması        D) Belirtili isim tamlaması
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 D) Dünkü olayları annemin kulağına fısıldadım.

5. Aşağıdaki isim tamlamalarından hangisi farklıdır?
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Soğuk bir ocak günüydü, 
Aldı seni bizden! 
Bu dünya ölümlü derlerdi de... 
Sen de mi böyle gidecektin? 
Sen, büyük lider Denktaş. 
Vedan böyle mi olacaktı?

Toplandı Kıbrıs Türkü büyük küçük 
Yıllarca yürüdüğün o yolda 
Başladı sessiz bir bekleyiş, 
Gözlerde yaş. 
Sen, büyük lider Denktaş. 
Vedan böyle mi olacaktı?

Meydanlar doldu,
Akın akın insan.
İşte geliyor! Bağımsızlık uğruna,
Yıllar yılı masa başında,
Rum - Yunan ikilisini dize getiren.
Sen büyük lider Denktaş.
Vedan böyle mi olacaktı?

El sallıyoruz ardından 
Tanrım! Giden Denktaş mı? 
Arkandan yürüyorum, başım önde.
Seni hatırlıyorum, 
Köyümün tozlu yollarında, 
Kerpiç bir köy kahvesinde sohbette, 
Sarayönü Meydanı'nda...

Sen demek Kıbrıs Türkü demektedir. 
Nasıl olacak şimdi? 
Bu gidiş; böyle kolay, 
Bu vedan bir el sallamak kadar mı 
sadece?

Yine toplandık bir araya,
Vedanın ardından...
Seni anıyor, anlatıyoruz.
Son sözün "cumhuriyet" olmuş.
Ey büyük lider, sen rahat uyu.
Kıbrıs Türk gençleri cumhuriyetin 
yolunda,
Senin izinde.
İki bayrağın gölgesinde,
Hep nöbette ve daima hazır...

Nezihe İnce 

BİR VEDANIN ARDINDAN

S E R B E S T
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BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

sıradışı : ...............................................................................................................

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

tutku : .................................................................................................................

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

pelikan : ..............................................................................................................

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

albatros : ............................................................................................................

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

itaatkar : .............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Martılar neyin habercisidir? Araştıralım.

2) Martılar ne ile beslenir?

MARTI

BAK-ANLAT

Yandaki resmi inceleyip 
“Bir kuş olsaydın neler 
yapmak isterdin?” sorusu-
nun cevabını arkadaşları-
mızla paylaşalım.
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Soğuk bir ocak günüydü, 
Aldı seni bizden! 
Bu dünya ölümlü derlerdi de... 
Sen de mi böyle gidecektin? 
Sen, büyük lider Denktaş. 
Vedan böyle mi olacaktı?

Toplandı Kıbrıs Türkü büyük küçük 
Yıllarca yürüdüğün o yolda 
Başladı sessiz bir bekleyiş, 
Gözlerde yaş. 
Sen, büyük lider Denktaş. 
Vedan böyle mi olacaktı?

Meydanlar doldu,
Akın akın insan.
İşte geliyor! Bağımsızlık uğruna,
Yıllar yılı masa başında,
Rum - Yunan ikilisini dize getiren.
Sen büyük lider Denktaş.
Vedan böyle mi olacaktı?

El sallıyoruz ardından 
Tanrım! Giden Denktaş mı? 
Arkandan yürüyorum, başım önde.
Seni hatırlıyorum, 
Köyümün tozlu yollarında, 
Kerpiç bir köy kahvesinde sohbette, 
Sarayönü Meydanı'nda...

Sen demek Kıbrıs Türkü demektedir. 
Nasıl olacak şimdi? 
Bu gidiş; böyle kolay, 
Bu vedan bir el sallamak kadar mı 
sadece?

Yine toplandık bir araya,
Vedanın ardından...
Seni anıyor, anlatıyoruz.
Son sözün "cumhuriyet" olmuş.
Ey büyük lider, sen rahat uyu.
Kıbrıs Türk gençleri cumhuriyetin 
yolunda,
Senin izinde.
İki bayrağın gölgesinde,
Hep nöbette ve daima hazır...

Nezihe İnce 

BİR VEDANIN ARDINDAN
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BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

sıradışı : ...............................................................................................................

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

tutku : .................................................................................................................

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

pelikan : ..............................................................................................................

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

albatros : ............................................................................................................

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

itaatkar : .............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1)  Martılar neyin habercisidir? Araştıralım.

2) Martılar ne ile beslenir?

MARTI

BAK-ANLAT

Yandaki resmi inceleyip 
“Bir kuş olsaydın neler 
yapmak isterdin?” sorusu-
nun cevabını arkadaşları-
mızla paylaşalım.
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Durgun denizin minik dalgacıkları üzerinde, güneşin altın gibi ışıldadığı pırıl pırıl 

bir sabahtı.

Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, mar-

tılara kahvaltı vaktinin geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek 

için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

Sahilin ve teknenin çok ötesinde, adı Jonathan (Canıtın) olan bir martı, tek başına 

uçuş çalışmaları yapıyordu. 

Martı bütün dikkatini toplayarak gözlerini kısıyor, nefesini tutuyor ve kanatlarını 

zorluyordu. Biraz daha... hadi... yüksel... şimdi kavis... yoo, hayır... Derken bütün 

tüyleri birbirine karıştı, hızı kesildi ve düştü.

Tekrar bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını gerdi. Yavaş yavaş uçuyordu ki yine 

hızı kesildi, düşecek gibi oldu. Uçarken hızlarının kesilmesi martılar için bir ayıp, bir 

utanç kaynağıdır. Ama o, hiç utanmadı bundan. Çünkü, Martı Jonathan sıra dışı bir 

kuştu.

MARTI

 Çoğu martı, sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar dönebilmek için uçar. Bun-

lar dışında öğrenmek istedikleri bir şey yoktur. Onlar için uçmanın tek anlamı, karın-

larını doyurabilmektir. Oysa Jonathan için önemli olan yemek değil, uçmaktı. O, 

uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu.

Deniz seviyesine çok yakın bir yükseklikte süzülebilmek için sürekli çalışan ve bu 

yüzden bütün bir günü yalnız geçiren Jonathan için ailesi çok kaygılanıyordu.

Bir gün:

“Neden Jon, söylesene neden? diye inleyerek sordu annesi. Diğerleri gibi olmak 

bu kadar mı zor? Alçaktan uçmak, pelikanların ve albatrosların işi. Hem niçin avlan-

mıyorsun oğlum? Artık bir kemik bir tüy kaldın.

“Bir kemik bir tüy kalmak umurumda bile değil anne. Ben sadece havada neler ya-

pabileceğimi öğrenmek istiyorum. Anlıyor musun? Öğrenmek istiyorum...”

Yumuşak bir ses tonuyla “Buraya bak Jonathan.” dedi babası.

“Kış gelmek üzere. Balıkçı tekneleri giderek azalacak, balıklar da artık suyun üze-

rinde değil, derinlerde yüzecek. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsan, öncelikle nasıl yi-

yecek bulacağını öğren. Unutma, senin uçma nedenin yiyecek bulabilmek!”

Jonathan, itaatkâr bir şekilde boynunu öne eğdi. Birkaç gün boyunca, diğer martı-

lar gibi davranmaya çalıştı. Bunun için gerçekten çabaladı.

Bir parça ekmek için balıkçı teknelerinin etrafında çığlıklar atarak dolaştı durdu...

Fakat olmuyordu işte, bunları bir türlü yapmak istemiyordu.

Tekrar eski Jonathan olması uzun sürmedi. Denizlerde, çok ötelerde yine uçmayı 

öğreniyordu...

Aç, fakat mutlu...

Richard Bach

Martı Jonathan Livingston

(Düzenlenmiştir.)
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Sahilden bir mil uzaklıkta, denizi kucaklarcasına ilerleyen bir balıkçı teknesi, mar-

tılara kahvaltı vaktinin geldiğini haber veriyordu. Binlerce martı, bir lokma yiyecek 

için mücadeleye girişmişti bile. İşte zor bir gün daha başlıyordu.

Sahilin ve teknenin çok ötesinde, adı Jonathan (Canıtın) olan bir martı, tek başına 

uçuş çalışmaları yapıyordu. 

Martı bütün dikkatini toplayarak gözlerini kısıyor, nefesini tutuyor ve kanatlarını 

zorluyordu. Biraz daha... hadi... yüksel... şimdi kavis... yoo, hayır... Derken bütün 

tüyleri birbirine karıştı, hızı kesildi ve düştü.

Tekrar bir kavis oluşturabilmek için kanatlarını gerdi. Yavaş yavaş uçuyordu ki yine 

hızı kesildi, düşecek gibi oldu. Uçarken hızlarının kesilmesi martılar için bir ayıp, bir 

utanç kaynağıdır. Ama o, hiç utanmadı bundan. Çünkü, Martı Jonathan sıra dışı bir 

kuştu.

MARTI

 Çoğu martı, sırf yiyecek bulmak, sahilden ayrılıp tekrar dönebilmek için uçar. Bun-

lar dışında öğrenmek istedikleri bir şey yoktur. Onlar için uçmanın tek anlamı, karın-

larını doyurabilmektir. Oysa Jonathan için önemli olan yemek değil, uçmaktı. O, 

uçmayı büyük bir tutkuyla seviyordu.

Deniz seviyesine çok yakın bir yükseklikte süzülebilmek için sürekli çalışan ve bu 

yüzden bütün bir günü yalnız geçiren Jonathan için ailesi çok kaygılanıyordu.

Bir gün:

“Neden Jon, söylesene neden? diye inleyerek sordu annesi. Diğerleri gibi olmak 

bu kadar mı zor? Alçaktan uçmak, pelikanların ve albatrosların işi. Hem niçin avlan-

mıyorsun oğlum? Artık bir kemik bir tüy kaldın.

“Bir kemik bir tüy kalmak umurumda bile değil anne. Ben sadece havada neler ya-

pabileceğimi öğrenmek istiyorum. Anlıyor musun? Öğrenmek istiyorum...”

Yumuşak bir ses tonuyla “Buraya bak Jonathan.” dedi babası.

“Kış gelmek üzere. Balıkçı tekneleri giderek azalacak, balıklar da artık suyun üze-

rinde değil, derinlerde yüzecek. Eğer bir şey öğrenmek istiyorsan, öncelikle nasıl yi-

yecek bulacağını öğren. Unutma, senin uçma nedenin yiyecek bulabilmek!”

Jonathan, itaatkâr bir şekilde boynunu öne eğdi. Birkaç gün boyunca, diğer martı-

lar gibi davranmaya çalıştı. Bunun için gerçekten çabaladı.

Bir parça ekmek için balıkçı teknelerinin etrafında çığlıklar atarak dolaştı durdu...

Fakat olmuyordu işte, bunları bir türlü yapmak istemiyordu.

Tekrar eski Jonathan olması uzun sürmedi. Denizlerde, çok ötelerde yine uçmayı 

öğreniyordu...

Aç, fakat mutlu...

Richard Bach

Martı Jonathan Livingston

(Düzenlenmiştir.)
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Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarını cümle içerisinde kullanalım.

ETKİNLİK 1

sıradışı : .....................................................................................................

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

tutku : .....................................................................................................

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

pelikan : .....................................................................................................

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

albatros : ...................................................................................................

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

itaatkar : ....................................................................................................

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

ETKİNLİK 2

Aşağıda verilen soruları parçaya göre yanıtlayalım.

1. Balıkçı teknesi martılar için ne anlama geliyordu?

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

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

2. Jonathan tek başına ne yapıyordu?

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

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

3. Jonathan'ı diğer martılardan ayıran en büyük özellik neydi?

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

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

4. Babası, Jonathan'dan ne yapmasını istedi?

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

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

5. Bu parçanın ana düşüncesi nedir?

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

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

Bir kuşun en çok hangi organı olmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte 
aşağıdaki satırlara yazalım. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ETKİNLİK 3
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................................................................................................................

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

2. Jonathan tek başına ne yapıyordu?

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

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

3. Jonathan'ı diğer martılardan ayıran en büyük özellik neydi?

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

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

4. Babası, Jonathan'dan ne yapmasını istedi?
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Bir kuşun en çok hangi organı olmak isterdiniz? Nedenleriyle birlikte 
aşağıdaki satırlara yazalım. 

.......................................................................................................
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ETKİNLİK 4

Doğada yüzlerce kuş türü bulunmakdır. Hatta alfabenin her harfini 
örneklendirecek türden kuşların olduğu bilinmektedir. Gelin bir 
araştırma yapalım: Acaba alfabenin her harfinde bir kuş türü 
bulabilir miyiz? İnternetten yararlanabilirsiniz.

A

D

H

K

O

S

Ü

B

D

I

L

Ö

Ş

V

C

F

İ

MARTI

P

T

Y

Ç

G

J

N

R

U

Z

ETKİNLİK 5

YAZALIM
Aşağıdaki görüşü okuyunuz ve kendi düşüncenize uygun olanı seçip 
yazınız.

Av bir spordur ve insanlar hayvanları avlayabilirler.

Kesinlikle
katılmıyorum                   

Kesinlikle
katılılıyorum

Katılmıyorum KatılıyorumKararsızım                

Benim kararım  …………………………………………………………………………………………

Çünkü…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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yazınız.
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Benim kararım  …………………………………………………………………………………………

Çünkü…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………
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1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, çoğul anlamlı bir isim 

durumunda değildir?

 A) Çilem, ateşler içinde yatağında kıvranıyordu.

 B) Odadaki çocukların tümü, benim arkadaşımdı.

 C) Bade, ne olursa olsun, kitaplarını hiçbir şeye değişmezdi.

 D) Koltuklar, masalar ve sandalyeler, henüz yeni temizlenmişti.

2. Aşağıdaki atasözünde eksik bırakılan hâl ekleri, hangi seçenekte 

sırasıyla verilmiştir?

 A) –i hâli, –e hâli  B) –i hâli, –den hâli  

 C) –e hâli, –den hâli  D) –den hâli, –i hâli 

3. Bir futbol karşılaşmasında kazanılan bir penaltıyı gole çevirmek için 

soyut anlamlı isme sahip topun kullanılması gerekmektedir. Buna göre, 

penaltıda hangi seçenekteki top kullanılmalıdır?

 A)    B)

     GÖZLÜK    YALNIZLIK

 C)   D)  

        SES                KAHVE

4. “Bir dilin yazılı anlatımında kullanılan harflerin tümüne birden …….......…… 

denir.” ifadesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getiril-

melidir?

 A) Dilbilgisi  B) Anadil  C) Alfabe  D) Sözlük

GENEL TEKRAR

“Atın ölüm… arpa… olsun.” 

5. “Sert tartışmaları, tatlı sözleriyle hemen yumuşatıp sıcak bir ortam 

yaratmıştı.” cümlesinde kaç sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır?

 A) 5 B) 4 C) 3 D) 2  

6. Hangi seçenekteki sözcük, hecelerine yanlış ayrılmıştır?

 A) Di-ki-me-vi B) Per-de-den C) Yan-gın-la-rın D) Sat-ı-cı-lar

7. Hangi cümledeki altı çizili sözcükler, eş seslilik (sesteşlik) özelliği 

gösterir?

 A) Yaşlı adam, gözü yaşlı çocuklarını kucaklamak istedi.

 B) Bu iş için sayısız kalem ve sayısız kağıt harcandı.

 C) Benim karnım da aç ama önce şu aç bebeği doyuralım.

 D) Bu işler, ben yaptım, ben ettim demekle olmuyor.

8. Aşağıdaki tablonun A bölümünde, sembollerle ifade edilen bazı 

sorular sorulmuş ve B bölümünde de bunların yanıtları karışık olarak 

yine sembollerle verilmiştir. A bölümündeki sorularla bunların doğru 

yanıtlarını eşleştirmek istersek, hangi seçenekteki sembollerin tüm 

eşleştirmeleri doğru yapılmış olur? 

     
   

- A-  -B- 

 Yeni Türk Alfabesi’ndeki harf sayısı kaçtır?    4 

 Türkçedeki kalın ünlülerin sayısı kaçtır?    21 

 Türkçedeki bir hecede en az kaç harf bulunur?   29 

 Yeni Türk Alfabesi’ndeki ünsüz harflerin sayısı ne kadardır?    1 

  
  

    

 
A)   =

  
=
=
=

    
    
    

B) =
=
=
=

    
    
    
    

C) =
=
=
=

D)     =   
  

=   
  

=   
  

=   
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1. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, çoğul anlamlı bir isim 

durumunda değildir?

 A) Çilem, ateşler içinde yatağında kıvranıyordu.

 B) Odadaki çocukların tümü, benim arkadaşımdı.

 C) Bade, ne olursa olsun, kitaplarını hiçbir şeye değişmezdi.

 D) Koltuklar, masalar ve sandalyeler, henüz yeni temizlenmişti.

2. Aşağıdaki atasözünde eksik bırakılan hâl ekleri, hangi seçenekte 

sırasıyla verilmiştir?

 A) –i hâli, –e hâli  B) –i hâli, –den hâli  

 C) –e hâli, –den hâli  D) –den hâli, –i hâli 

3. Bir futbol karşılaşmasında kazanılan bir penaltıyı gole çevirmek için 

soyut anlamlı isme sahip topun kullanılması gerekmektedir. Buna göre, 

penaltıda hangi seçenekteki top kullanılmalıdır?

 A)    B)

     GÖZLÜK    YALNIZLIK

 C)   D)  

        SES                KAHVE

4. “Bir dilin yazılı anlatımında kullanılan harflerin tümüne birden …….......…… 

denir.” ifadesinde boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getiril-

melidir?

 A) Dilbilgisi  B) Anadil  C) Alfabe  D) Sözlük

GENEL TEKRAR

“Atın ölüm… arpa… olsun.” 

5. “Sert tartışmaları, tatlı sözleriyle hemen yumuşatıp sıcak bir ortam 

yaratmıştı.” cümlesinde kaç sözcük mecaz anlamında kullanılmıştır?

 A) 5 B) 4 C) 3 D) 2  

6. Hangi seçenekteki sözcük, hecelerine yanlış ayrılmıştır?

 A) Di-ki-me-vi B) Per-de-den C) Yan-gın-la-rın D) Sat-ı-cı-lar

7. Hangi cümledeki altı çizili sözcükler, eş seslilik (sesteşlik) özelliği 

gösterir?

 A) Yaşlı adam, gözü yaşlı çocuklarını kucaklamak istedi.

 B) Bu iş için sayısız kalem ve sayısız kağıt harcandı.

 C) Benim karnım da aç ama önce şu aç bebeği doyuralım.

 D) Bu işler, ben yaptım, ben ettim demekle olmuyor.

8. Aşağıdaki tablonun A bölümünde, sembollerle ifade edilen bazı 

sorular sorulmuş ve B bölümünde de bunların yanıtları karışık olarak 

yine sembollerle verilmiştir. A bölümündeki sorularla bunların doğru 

yanıtlarını eşleştirmek istersek, hangi seçenekteki sembollerin tüm 

eşleştirmeleri doğru yapılmış olur? 

     
   

- A-  -B- 

 Yeni Türk Alfabesi’ndeki harf sayısı kaçtır?    4 

 Türkçedeki kalın ünlülerin sayısı kaçtır?    21 

 Türkçedeki bir hecede en az kaç harf bulunur?   29 

 Yeni Türk Alfabesi’ndeki ünsüz harflerin sayısı ne kadardır?    1 

  
  

    

 
A)   =

  
=
=
=

    
    
    

B) =
=
=
=

    
    
    
    

C) =
=
=
=

D)     =   
  

=   
  

=   
  

=   
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(9. ve 10. sorular, aşağıdaki parçayla ilgilidir.) 

Dünyadaki canlılardan sadece insanlar ruhsal 

nedenlere bağlı olarak ağlar. İnsanoğlunu farklı kılan bu 

durum, kuşkusuz insan evriminin de bir sonucudur. 

Aslında, gözlerimizde koruma amaçlı sürekli gözyaşı 

bulunur. Fakat, ağlama ruhsal bir boşalmadır. Yapılan 

araştırmalar sonucu görülmüştür ki soğan doğrarken 

akan yaş ile ruhsal boşalma anında akan yaş aynı yapıda 

değildir. Ruhsal kaynaklı gözyaşı, daha çok protein 

içermektedir. Ancak, bilim henüz bu farkın nedenini 

açıklayamamıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

MASA MAŞA MAYA MAL 

9. Yukarıdaki paragrafa bir başlık koymak istersek, aşağıdakilerden 

hangisi bunun için en uygun seçenek olur?

 A) İnsanlar ve Hayvanlar B) Gözyaşı 

 C) Gözleri Korumanın Yolları D) Soğan ve Gözyaşı

10.  Aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı, bu paragrafta yoktur?

 A) Ağlama ve gözyaşı üzerine yapılan araştırmalar ne zaman başlamıştır?

 B) Soğan doğrarken ve ruhsal boşalma anında dökülen yaşlar aynı mıdır?

 C) Ruhsal boşalma anında akan gözyaşı içinde protein var mıdır?

 D) Ruhsal nedenlere bağlı olarak ağlayan tek canlı nedir?

11. Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya konulduğu zaman, ilk ve son 

sırayı hangi   sözcük çifti almalıdır?

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) “Kitap okudum.” cümlesinde ulama vardır.

 B) “Kurt” sözcüğü, hiçbir şekilde yumuşamaya uğramaz. 

 C) “Minicik kalem” ifadesinde, ünsüz düşmesine örnek olabilecek bir    

    sözcük vardır.

 D) “1945'den” ifadesinde, benzeşme kuralına uyulmadığı için yazım 

    yanlışlığı yapılmıştır.

13. “Hasanlar, bu yılki birikimleriyle Girneden yeni bir ev almışlar.” 

cümlesindeki hangi sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

 A) Hasanlar B) yılki C) birikimleriyle D) Girneden

14. Aşağıdaki gazete ilanlarının hangisinde, ilânı veren kurumun 
duygu ve düşüncelerine yer verilmemiştir? 

 

 

 

 

 
 

 

 

KOLEJ 

HAZIRLIKTA EN 

İYİ DERSHANE BURADA!

KAREKÖK DERSHANELERİ

GRİP AŞILARIMIZ 

GELMİŞTİR!

 

 
 

BEYAZ ÖNLÜK 

MUHTEŞEM BİR 

TATİL İÇİN BİZİ SEÇİN!

BRONZ TEN TURİZM

15. Aşağıdakilerden hangisi “insanların birbirlerinden etkilendiklerini” 

anlatan bir atasözümüz değildir?

 A) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

 B) Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan…

 C) Dost, kara günde belli olur. 

 D) Körle yatan, şaşı kalkar.

EN RAHAT VE EN
KONFORLU

ARABALAR BİZDE!!!  

DÖRT TEKER ARABA 

ŞİRKETİ

A) B)

C) D)
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 A) Ağlama ve gözyaşı üzerine yapılan araştırmalar ne zaman başlamıştır?

 B) Soğan doğrarken ve ruhsal boşalma anında dökülen yaşlar aynı mıdır?

 C) Ruhsal boşalma anında akan gözyaşı içinde protein var mıdır?

 D) Ruhsal nedenlere bağlı olarak ağlayan tek canlı nedir?

11. Aşağıdaki sözcükler alfabetik sıraya konulduğu zaman, ilk ve son 

sırayı hangi   sözcük çifti almalıdır?

12. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 A) “Kitap okudum.” cümlesinde ulama vardır.

 B) “Kurt” sözcüğü, hiçbir şekilde yumuşamaya uğramaz. 

 C) “Minicik kalem” ifadesinde, ünsüz düşmesine örnek olabilecek bir    

    sözcük vardır.

 D) “1945'den” ifadesinde, benzeşme kuralına uyulmadığı için yazım 

    yanlışlığı yapılmıştır.

13. “Hasanlar, bu yılki birikimleriyle Girneden yeni bir ev almışlar.” 

cümlesindeki hangi sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır?

 A) Hasanlar B) yılki C) birikimleriyle D) Girneden

14. Aşağıdaki gazete ilanlarının hangisinde, ilânı veren kurumun 
duygu ve düşüncelerine yer verilmemiştir? 
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15. Aşağıdakilerden hangisi “insanların birbirlerinden etkilendiklerini” 

anlatan bir atasözümüz değildir?

 A) Üzüm üzüme baka baka kararır. 

 B) Kır atın yanında duran, ya huyundan ya suyundan…

 C) Dost, kara günde belli olur. 

 D) Körle yatan, şaşı kalkar.

EN RAHAT VE EN
KONFORLU

ARABALAR BİZDE!!!  

DÖRT TEKER ARABA 

ŞİRKETİ

A) B)

C) D)



TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

230

3.
TEMA

Duygularımız TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

231

3.
TEMA

 Duygularımız

16. Yandaki çiçeğin yapraklarından ismin hâl eki olmayan ekin bulun-

duğu yaprak çıkarılırsa çiçeğin görüntüsü, aşağıdakilerden hangi-

sine benzemiş olur? 

 

 A)                       B)                 C)            D)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tüm sözcükler Büyük Ünlü 

Uyumu Kuralı'na uymaktadır?

 A) Kolej sınavı için kimler hazırlanıyor?

 B) Öğrencilerimizi, kendi binalarımızda da sınava alıyoruz.

 C) Okulumuza Lefkoşa dışından da pek çok öğrenci geliyor.

 D) Sınavlara, en fazla öğrenci, Girne Bölgesi’nden girmiş.

18. Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi, “-ler, -lar” eki almasına 

rağmen çoğul anlamı taşımaz?

 A) Tatilde, Kıbrıs'ın şehirlerini ve köylerini gezeceğim.

 B) Bade'nin dünyalar tatlısı bir kız kardeşi varmış.

 C) Odanın içindeki masalar ve sandalyeler bir köşeye yığılmıştı.

 D) Arabalar, sel nedeniyle yoldan çok uzağa park etmişlerdi.

19. Altı çizili sözcüklerin hangisinde kaynaştırma yapılmıştır?

 A) Soğuk ayranı hemen içmek istedi.

 B) Her işin bir kolayı var, diyerek güldü.

 C) Telefonu kapatıp bana öğüt vermeye başladı.

 D) Pencere kenarındaki saksıyı yanlışlıkla düşürmüş.  

20. Benzine yapılan yeni zam üzerine Sadık Bey, hemen yakınmaya başlar: 

“……………………………..”

 Aşağıda verilenlerden hangisi, Sadık Bey'in cümlesi olamaz?

 A) Bu kadar da zam olur mu yahu?

 B) Bari, biraz daha az yapsalardı!

 C) Benzine ne kadar zam yapılmış?

 D) Benzine daha yeni zam gelmemiş miydi?

21. Aşağıdakilerden hangisi, kullanılış amacına göre diğerlerinden 

farklıdır?

 A) Fotoğraf makinesi      B) Telefon   

 C) Mektup      D) Cep telefonu 

22. “Çocukken, kardeşimle en sevdiğimiz oyun, 

doktorculuktu. Erkek kardeşimle apartmanımızın 

bahçesini hastane yapar, mahallenin çocuklarını tedavi 

ederdik. Kardeşim, mahallenin çocuklarını oyun gereği 

ameliyat etmeye çalışırdı. Bense, ona bu görevinde 

yardım eder, hatta bazen aşı yapar, kan alırdım. Yıllar 

sonra, bir de bakmışız ki, çocukken oynadığımız 

oyunlardaki rollerimiz gerçek olmuş.”

 Yukarıda verilen bilgilere göre, parçanın yazarının mesleği nedir?

 A) Doktor    B) Hemşire

 C) Sekreter    D) Öğretmen

23. “Çiçek yapraklarının arasında minicik salyangozlar dolaşıyordu.”

 Yukarıdaki altı çizili ismin özellikleri, hangi seçenekte tam ve 

doğru şekilde verilmiştir?

 A) Cins – Topluluk – Somut   B) Cins – Topluluk – Soyut

 C) Cins – Çoğul – Somut    D) Cins – Çoğul – Soyut 



TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

230

3.
TEMA

Duygularımız TÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇETÜRKÇE 5555

231

3.
TEMA

 Duygularımız

16. Yandaki çiçeğin yapraklarından ismin hâl eki olmayan ekin bulun-

duğu yaprak çıkarılırsa çiçeğin görüntüsü, aşağıdakilerden hangi-

sine benzemiş olur? 

 

 A)                       B)                 C)            D)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, tüm sözcükler Büyük Ünlü 

Uyumu Kuralı'na uymaktadır?

 A) Kolej sınavı için kimler hazırlanıyor?

 B) Öğrencilerimizi, kendi binalarımızda da sınava alıyoruz.

 C) Okulumuza Lefkoşa dışından da pek çok öğrenci geliyor.

 D) Sınavlara, en fazla öğrenci, Girne Bölgesi’nden girmiş.

18. Aşağıdaki altı çizili isimlerden hangisi, “-ler, -lar” eki almasına 

rağmen çoğul anlamı taşımaz?
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bahçesini hastane yapar, mahallenin çocuklarını tedavi 
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ameliyat etmeye çalışırdı. Bense, ona bu görevinde 
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 A) Doktor    B) Hemşire

 C) Sekreter    D) Öğretmen
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24. Aşağıdaki öğrencilerden hangisi, ağustosböceği ile aynı doğrultuda 

düşünmektedir?

A)     B) 

C)     D)

25. “Tutsak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeye aşırı 

bağlı olma” anlamında kullanılmıştır?

 A) Küçük kardeşimin amansız hastalığı, hepimizi eve tutsak etmişti.

 B) Şimdiki çocuklar, âdeta bilgisayarın ve televizyonun tutsağı oluyorlar. 

 C)Dedesi, 1974'teki savaşta iki arkadaşıyla birlikte bu köyde tutsak     

edilmişti.

 D)Yakalanıp kafese konan her kuş için tutsaklık hayatı o anda başlamış 

demektir.

Sevgili Karınca! Gününü gün 
edip yaşamalısın. Bu dünya, 
zevk ve eğlence dünyasıdır. 
Bana katıl da şu güneşin 
tadını çıkar.

 

 

Ödev biriktirmeyi hiç 
sevmem, onları günü 
gününe yaparım.

 

 

Başarı için ter dökmeyi 
severim. Her şeyin 
çalışmakla olacağına 
inanırım.

 

 

Okul çok sıkıcı, tatil 
gelse de çalışmaktan 
kurtulsam.

 

 

Okuldan eve gittiğim 
zaman ilk yaptığım şey 
ödevlerimi bitirmektir.

 

26. Aşağıdaki cümlelerde, “baş” sözcüğü kaç değişik anlamda 

kullanılmıştır?

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

27.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmamıştır?

 A) Genç ve tecrübesiz biri, her zaman hata yapabilir.

 B) Güzel gözlerin bu çirkin sokakları görmesin yavrum!

 C) Birden yere düştü; ama kimse görmeden hemen kalktı.

 D) Matematik olimpiyatlarında, dört yanlış bir doğruyu götürecekmiş.   

* Cem, başına bir bardak soğuk su döküp serinlemişti.

* Sınıftaki bu kargaşanın başı, senin kardeşinmiş.

* Amcamın ahırında sanırım elli baş hayvan vardı.

* Yaktığımız kamp ateşinin başına toplanmıştık.

* Bodruma inerken başımı beton duvara çarpmıştım. 

Kardeşim Ağustosböceği!  
Bütün yaz saz çaldın, şarkı 
söyledin. Bunun bir de kışı
var. Bu yüzden ben, yazın 
çalışıp kışın rahat etmek 
isterim.

28. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtisiz isim tamlaması vardır?

 A) Evin önünde durup tahta kapıyı çalmaya başladı.

 B) En yakın arkadaşı, ona bu konuda destek çıkmıştı.

 C) Kitaplarımı çok sevdiğim için onları kimseyle paylaşamam.

 D) Okulumuza yeni gelen Türkçe öğretmeni çok iyiymiş.

29. “Buradaki aile, fırtınaya karşı önlem almış.” cümlesinde geçen altı 

çizili sözcük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

 A) Yabancı kökenli bir sözcüktür. B) Topluluk ismidir.

 C) İlk harfi, alfabemizin de ilk harfidir.  D) İki hecelidir.

30. Yandaki şekilde yer alan “?” yerine, aşağıdaki

 altı çizili sözcüklerden hangisinin gelmesi 

 uygun olmaz? 

 A) Her çocuk güzel hayaller kurar.

 B) Şuradaki mavi kalemler benim değil mi?

 C) Müzik sesleri arasında güzel bir yemek yedik.

 D) Mağazadaki parfüm kokuları birbirine karışmıştı. 

 

 

İSİM
 

oS mut  

Çoğul

 

?
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C)     D)

25. “Tutsak” sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir şeye aşırı 

bağlı olma” anlamında kullanılmıştır?
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 C)Dedesi, 1974'teki savaşta iki arkadaşıyla birlikte bu köyde tutsak     

edilmişti.

 D)Yakalanıp kafese konan her kuş için tutsaklık hayatı o anda başlamış 

demektir.

Sevgili Karınca! Gününü gün 
edip yaşamalısın. Bu dünya, 
zevk ve eğlence dünyasıdır. 
Bana katıl da şu güneşin 
tadını çıkar.

 

 

Ödev biriktirmeyi hiç 
sevmem, onları günü 
gününe yaparım.

 

 

Başarı için ter dökmeyi 
severim. Her şeyin 
çalışmakla olacağına 
inanırım.

 

 

Okul çok sıkıcı, tatil 
gelse de çalışmaktan 
kurtulsam.

 

 

Okuldan eve gittiğim 
zaman ilk yaptığım şey 
ödevlerimi bitirmektir.

 

26. Aşağıdaki cümlelerde, “baş” sözcüğü kaç değişik anlamda 

kullanılmıştır?

 A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

27.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, zıt anlamlı sözcükler bir arada 

kullanılmamıştır?

 A) Genç ve tecrübesiz biri, her zaman hata yapabilir.

 B) Güzel gözlerin bu çirkin sokakları görmesin yavrum!

 C) Birden yere düştü; ama kimse görmeden hemen kalktı.

 D) Matematik olimpiyatlarında, dört yanlış bir doğruyu götürecekmiş.   

* Cem, başına bir bardak soğuk su döküp serinlemişti.

* Sınıftaki bu kargaşanın başı, senin kardeşinmiş.

* Amcamın ahırında sanırım elli baş hayvan vardı.

* Yaktığımız kamp ateşinin başına toplanmıştık.

* Bodruma inerken başımı beton duvara çarpmıştım. 
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isterim.
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30. Yandaki şekilde yer alan “?” yerine, aşağıdaki

 altı çizili sözcüklerden hangisinin gelmesi 

 uygun olmaz? 

 A) Her çocuk güzel hayaller kurar.

 B) Şuradaki mavi kalemler benim değil mi?

 C) Müzik sesleri arasında güzel bir yemek yedik.

 D) Mağazadaki parfüm kokuları birbirine karışmıştı. 
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 (31., 32., 33. ve 34. sorular, aşağıdaki parçayla ilgilidir.)

HAMBURGER, DOMUZ ETİNDEN Mİ YAPILIYOR?

“Ham” kelimesinin İngilizcede bilinen karşılı-

ğı, genellikle domuz etiyle ilgili olmasına rağ-

men, az bilinen bir diğer anlamı da tuzlanarak ve 

kurutularak pişirilen et demektir.

Peki, günümüzde afiyetle yediğimiz hambur-

gerin, domuz etinden yapıldığı için mi “ham” söz-

cüğüyle başlayan bir adı var? Kesinlikle hayır, 

hamburgerlerin içinde kesinlikle domuz eti yok-

tur! O halde “hamburger” adı nereden gelmekte-

dir? İsterseniz bu sorunun cevabı için sizleri 

zaman içinde şöyle bir yolculuğa çıkaralım...

Hamburgerin tarihi, Orta Asya'daki Tatar Türklerine kadar uzanır. Eskiden sa-

vaşçı bir topluluk olan Tatar Türkleri, uzun süre at üstünde kaldıklarından ve nor-

mal yemek yeme şansları pek olmadığından eğerlerinin altında acıktıklarında 

yemek için çiğ et bulundururlarmış. Tatarlar, eğer altında bulunan bu etin sıcak-

tan ve atın hareketlerinden zamanla az da olsa piştiğini ve daha kolay çiğnene-

bilir hale geldiğini keşfetmişler. Yıllar içinde, bu ete lezzet katmak için tuz, biber 

ve soğan da ilave etmişler. Sonunda da bugünkü adıyla 'Tatar bifteği' olan gele-

neksel Tatar yemeği ortaya çıkmış. 

19. yüzyılın ortalarına doğru Almanya'nın Hamburg şehrinden bir tüccar, ti-

caret amacı ile gittiği Orta Asya'da Tatar bifteğini tadar ve çok beğenir. Bifteğin 

tarifini oradan alarak Almanya'ya getirir ve “Hamburg bifteği” olarak Alman hal-

kına sunar. Daha sonraları ise Alman bir aşçı, bu eti köfte haline getirip kızartır 

ve ona bambaşka bir lezzet anlayışı getirir. Adına da 'Hamburg'a ait' anlamına 

gelen “HAMBURGER” adını verir.

Kızarmış şekliyle müthiş bir lezzet kazanan hamburger, 19. yüzyılın sonlarına 

doğru Alman göçmenleriyle birlikte İngiltere'ye ve Amerika'ya taşınır. Özellikle 

Amerika'da 19. yüzyıldan sonra müthiş bir hızla yayılan hamburger, çabuk ha-

zırlanışı ve hızlı bir şekilde servis edilmesinin yanında ucuz fiyatıyla da birçok in-

sanın alışkanlığı haline gelmiştir. 

Günümüzde ise hamburger, bu özellikleriyle, Amerikalıların özellikle iş çıkışı 

ya da öğle aralarında en fazla tercih ettikleri yemek haline gelmiş ve dünyanın 

bir numaralı “fast food”u (hızlı yemeği) olmuştur.

31. Hamburgerin kökeni ile ilgili aşağıdaki olayları, tarihsel bir akış 

içinde sıralayacak olursak, en doğru sıralanma nasıl olur?

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

32. “Hamburger” ismini, parçada tanıtılan yemeğe ilk kez kim ya da 

kimler vermiştir?

 A) Tatar Türkleri  B) Alman bir tüccar

 C) Alman bir aşçı  D) Amerikalılar

33. Hangi sorunun cevabı, bu parçadan çıkarılamaz?

 A) Dünyada, hamburgeri en çok hangi ülke üretiyor?

 B) Hamburgerin yapımında domuz eti kullanılıyor mu?

 C) “Ham” sözcüğü, İngilizcede ne anlama gelmektedir?

 D) Amerikalılar, hamburgeri ilk kez ne zaman tatmışlar?

34. “Bu parçanın konusu, genel olarak .................. ile ilgilidir.” şeklindeki 

ifadeyi, en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisi tamamlar?

 A) ... hamburgerin tarihi     

  B) ... hamburgerin pişirme yöntemleri

  C) ... Almanların yurt dışına göçü  

  D) ... Tatar Türkleri

35. Aşağıda, Atatürk'e ait bir özdeyiş (vecize) verilmiştir. Bu anlamlı 

cümlede, boş bırakılan yere, hangi seçenekteki sözcüğün 

getirilmesi gerekir?

 A) ... oku B) ... kazan C) ... söyle D) ... çalış

I- Tatar bifteği, bir tüccar tarafından Almanya'ya götürüldü.

II- Tatarlar, ete lezzet katmak için tuz, biber ve soğan kullandılar.

III- Alman halkı, ilk kez Hamburg bifteğini tadar.

IV- Alman bir aşçı, Hamburg bifteğini köfte haline getirir ve öyle pişirir.  

Türk; övün, ....., güven.
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(36., 37., 38., 39., 40. ve 41. soruları, aşağıdaki şiire göre yanıtlayınız.)

  Beni de Aranıza Alın Çocuklar

  Beni de aranıza alın çocuklar
  Beni de... 
  Sizin gibi duymak,
  Sizin gibi düşünmek,
  Sizin gibi sevmek isterim,
  Günü, güneşi, dostluğu, dostu, kardeşi... 
  Hele hele
  Sizin gibi koşmak, koşuşmak dilerim,
  Yeryüzü altımızda salıncak... 
  Beni de alın... 
  Sizlerle bulurum çocukluğumu ancak... 

       Coşkun Ertepınar

36. Şairin çocuklar gibi yapmak istedikleri arasında aşağıdakilerden 
hangisi yoktur? 

 A) Koşmak  B) Uyumak  C) Düşünmek D) Sevmek

37.  Şair, şiirde yeryüzünü neye benzetiyor?

 A) Güneş  B) Dostluk   C) Balon  D) Salıncak

38.  Şairin hareketlerine ve özelliklerine imrendiği kişiler kimlerdir?

 A) Arkadaşları  B) Komşuları  C) Çocuklar  D) Gençler 

39. Şairin çocuklarda bulmak istediği şey nedir? 

 A) Çocukluğu  B) Dostluk   C) Gençliği  D) Ailesi 

40.  Şairin içinde bulunduğu durum, hangi cümleyle özetlenebilir? 

 A) Şair, çocuklara önem verilmediğini düşünerek kızıyor. 

 B) Şair, çocukları görerek çocukluk günlerine özlem duyuyor. 

 C) Şair, oyunun çocukların hayatındaki önemine dikkat çekiyor. 

 D) Şair, çocuğunu da kendisi gibi oyunu seven biri olarak yetiştirmek istiyor. 

41. Şiire farklıbir başlık bulunmak istenirse, aşağıdakilerden hangisi 

buna uygun olmaz? 

A) Çocukluğuma Özlem   B) Yaramaz Çocuklar

C) Çocuklar Gibi Olmak    D) Çocukluğum ve Ben 
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(42., 43., 44., 45. ve 46. soruları, aşağıdaki parçaya göre yanıtlayınız.)

ALTIN YUMURTLAYAN TAVUK

 Adamın birinin bir tavuğu varmış; her gün bir altın yumurtlarmış. Adam, “Bu 
hayvanın karnında bir altın madeni olacak!” demiş ve bıçağını kaptığı gibi 
tavuğu kesmiş. Bir de içine bakmış ki öteki tavukların içi nasılsa o da öyle. Yani, 
sizin anlayacağınız, adam birden bire zengin olmaya kalkmış, o yüzden elinde 
olanı da yitirmiş. 

42. Yukarıdaki parçanın konusu nedir?

A) Çabuk zengin olmak     B) Açgözlü olmanın sonu

C) Altın yumurtlayan tavuğun ölümü   D) Adam ve tavuk

43. Aşağıdaki deyimlerden hangisi, parçada anlatılan kişinin tutumuna 

uygun düşer?

A) Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak

B) Başını taştan taşa vurmak

C) Bir pire için yorgan yakmak

D) Bir taşla iki kuş vurmak

44. Aşağıdaki sözlerden hangisi, parçada verilen derse uygun 

düşmez? 

A) Açın karnı doyar, gözü doymaz. 

B) Karnı açlardan çok, gözü açlara dikkat ederim. 

C) Aç doymam, tok acıkmam sanır. 

D) Aza kanaat etmeyen, çoğu bulamaz. 

46. Bu kısa öykü, bizlere hangi dersi vermeyi amaçlamıştır?

A) Kötülük edenler, kötülük bulurlar. 

B) Acımasız insanlar, acınacak duruma düşerler. 

C) Haydan gelen huya gider. 

D) Çıkar hırsı, kişiyi çok şeyden yoksun kılar. 
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S E R B E S T

Motorlu araçlar, Kıbrıs'a I. Dünya Savaşı’ndan sonra gelmeye başlamış ve motorlu 
araçların ilk kayıtları 1928 yılında yapılmıştır. 1928 yılından itibaren günümüze kadar 
geçen her yıl, kaydı yapılan araçlarda büyük artış olmuştur. Ülkemizde toplu taşıma hiz-

metleri istenilen düzeyde olmadığından, bu 
ihtiyacı giderme eğilimi, kişileri yoğun ola-
rak özel araç alımına yönlendirmiştir. Bu da 
özel araç sayısında doğal olarak büyük artış-
larla yol açmıştır. 1975'ten günümüze kadar 
iki yüz bine yakın araç kaydı yapılmıştır. Bu 
araç yoğunluğu, trafikteki mevcut problem-
leri iki katına çıkarmıştır.

Günümüzün otomotiv sektöründeki tek-
nolojik gelişmeleri, araçların birçok özelliği-
ni değiştirip hızlarını artırmıştır. Araçlardaki 
güvenlik unsurlarının gelişmesi de sürücüle-

re aşırı güven vermiştir. Sürücülerin kendilerine ve araçlarına olan aşırı güvenleri, 
bugün pek çok kazaya sebep olmaktadır. Bunun yanında, eskisine nazaran daha düze-
nli ve sağlam karayollarına sahip olmamız, bu kazaların artmasını ne yazık ki engelle-
yememektedir.

Artan trafiğe paralel olarak, emniyet kemeri, hız tespit kameraları ve üst geçitler so-
runsuz bir trafik için mutlaka dikkate alınmaldıır. Aşırı sürat, hem ülkemizde hem de 
diğer ülkelerde meydana gelen trafik kazalarının başlıca sebebidir. Süratli bir sürücü, 
sürüş sırasında, yol güvenliğiyle ilgili uyarıların farkına varamaz. Çünkü sürat, güvenli 
sürüşü engeller. Birkaç kilometlerik hız artışı, kazalara yol açabilecek önemli bir tehli-
ke olarak pusuda beklemektedir. Hız ne kadar artarsa, sürücünün bakışları o oranda 
uzağa odaklanır. Bunun sonucunda sürücü yol kenarında neler olduğunu, tehlike yara-
tabilecek gelişmelerin olup olmadığını denetleyemez. Bu durum, ölüm veya ağır yara-
lanmayla sonuçlanabilecek trafik kazalarının en önemli nedeni olmaktadır.

Kazaların meydana gelmesindeki en önemli nedenler arasında; aşırı sürat ve dik-
katsiz sürüş, alkollü araç kullanma, yolun solundan gitmeme, kavşaklarda durmama, 
tehlikeli yerlerde araç geçme, aniden yola atlama, taşıtların geçtiği yollarda yayaların 
bulunması gibi sebepler sayılabilir.

Trafik, bütün dünyanın sorundur. Bu sorunu yenmenin en önemli iki yolu, kurallara 
uymak ve trafikte sabırlı olmayı öğrenmektir. Bizler, çevremizi bu konuda uyarmayı 
kendimize görev saymalıyız. Büyüklerimizi trafik konusunda sabırlı ve hoşgörülü ol-
maya davet etmeli, hatta onlara gerekirse bu konuda öğretmenlik yapmalıyız. Çünkü 
küçükler, her zaman büyüklerin öğretmeni olabilmeyi başarmışlardır.

Osman Öder
Sivil Savunma Dergisi,

(Düzenlenmiştir.)
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47. Parçada geçen “göz dikmek” deyiminin anlamı nedir?

A) Bir şeyden gözünü ayırmamak

B) Bir şeye bakıp kalmak

C) Bir şeyi ele geçirmeyi çok istemek 

D) Bir şeye çok özen göstermek
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5. SINIF DİNLEME METİNLERİ

BİLİNMEYEN SÖZCÜK VE SÖZCÜK GRUPLARI

Aşağıdaki sözcük ve sözcük gruplarının anlamlarını araştırıp bulalım.

hostes : ...............................................................................................................

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

tiksinti : ...............................................................................................................

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

sus pus olmak : ....................................................................................................

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

kaptan pilot : .......................................................................................................

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

nahoş : .............................................................................................................

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

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Aşağıdaki soruları sözlü olarak yanıtlayalım, tartışalım.

 1) “Kibirli olmak” ne demektir? Öğretmeninizle ve arkadaşlarınızla birlikte 
tartışınız.

2) İnsanları sınıflara veya sosyal statülerine göre ayırmak doğru mudur? 
Neden?

3) Çevrenizde rastladığınız “yanlış insan davranışları”na birkaç örnek verebilir 
misiniz? 

ZİHİNSEL ÇAĞRIŞIM:

Aşağıda tabloda bazı sözcük ve ifadeler verilmiş ve bunların kullanım ortamları sor-

gulanmıştır. Buna göre, istenen bilgileri örnekteki gibi verilen boşluklara yazalım.

Sözcük / İfade Hangi durumda kullanılır?

İnsanların birbirlerini sabahleyin selamladıkları 
“iyi sabahlar” anlamındaki sözdür.

Hoş geldiniz

Lütfen

Özür dilerim

İyi akşamlar

Hoşçakalınız

Allahaısmarladık

Kolay gelsin

Başınız sağ olsun

Hayırlı ve uğurlu olsun

Nice güzel günlere

Sağlıcakla kalın

Günaydın
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ETKİNLİK 

ETKİNLİK 

1

2

Aşağıdaki soruları, dinlediğiniz metne göre cevaplandırınız.

1. Bu metnin başlığını değiştirerek metne yeni bir başlık yazmak istersek 
sizce bu başlık ne olur?

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

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

2. Uçaktaki zengin kadının “kendini beğenmiş” tavırları nelerdi?

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

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

3. Bu parçanın ana düşüncesi ile ilgili bir atasözü bulunuz.

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

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

Uçaktaki zengin kadını tanımlayabilecek veya onun davranışlarını 

yansıtabilecek üç tane deyim söyleyiniz.

1.

2.

3.
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