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Görsellerle ilgili soruları cevaplar.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda 
bulunur.

Metin türlerini ayırt eder. 

Cümlenin ögelerini ayırt eder.

Metinle ilgili soruları cevaplar.

Cümlenin ögelerini ayırt eder.

Metindeki yardımcı fikirleri belirler.

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bu-
lunur.

Yazılarında uygun geçiş ve bağ-
lantı ifadelerini kullanır.

Okuduklarında kullanılan düşünceyi 
geliştirme yollarını belirler.  

Metnin ana fikrini/ana duygusunu be-
lirler.

Metinle ilgili sorular sorar.
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EtkinlikEtkinlik
   Yeşilay Derneği psikologlarından Aycan Hanım, ortaokul düzeyindeki okullara “Teknoloji Bağım-
lılığı” konulu seminerler vermektedir.

TEKNOLOJİ BAĞIMLISI

   Aycan Hanım’ın seminer için ilk gittiği ortaokulda yaptığı sunum şöyledir:
    Bağımlılık, kullandığımız bir nesne veya yaptığımız bir eylem üzerinde kontrolü kaybedip onsuz 
yapamaz hâle gelmektir. Mesela, bilgisayarda oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamıyor-
sak ve oyunu bırakamıyorsak bu bir uyarı işareti olabilir. İnsan bağımlılık noktasına bir anda gel-
mez, bu süreç adım adım ilerler. Bağımlı kişi, kullandığı teknolojik aleti istediği gibi kullanamadı-
ğında sinirli olur.

Planladığından 
daha çok kullanır.

Bağımlılığı sorumlu-
luklarını yerine ge-
tirmesini engeller.

Kullanmadığında
bile onu düşünür.

Teknoloji ile 
giderek daha 
çok vakit 
geçirmek ister. Sebep olduğu 

sıkıntılara rağmen 
kullanmaya 
devam eder.

• Kişi; bağımlısı olduğu teknolojik araçları kullanmadığı zaman psikolojik olarak güçsüz, çaresiz, 
kaygılı, stresli ve sinirli olur; baş ağrısı, terleme, uykusuzluk ve aşırı mutsuzluk hissedebilir.
• Teknoloji kullanırken uzun süre hareketsiz kalmak, belli bir pozisyonda oturmak, belli hareketleri 
tekrar etmek özellikle gelişme çağındaki çocuk ve gençlerde boyun ve omuz ağrılarına, duruş 
bozukluklarına neden olabilir.
• Eğer teknoloji araçlarını kullanmak hayatımızın en önemli aktivitesi haline gelmişse bunlar bizi 
esir almış demektir.
• Teknoloji bağımlıları sorumluluklarını yerine getirmez. Derslerinde, aile ve arkadaşlarıyla ilişkile-
rinde sorunlar yaşar.
• Teknolojiyle daha çok vakit geçirmek için geceleri uykudan çalınan vakitler, okul başarısını ve 
sosyal hayatta başarıyı olumsuz etkiler.

• Teknoloji bağımlıları yemeklerini kullandıkları teknolojik aletin başında yer veya yemek yemeyi 
geciktirirler.
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Aycan Hanım, yaptığı sunumla ilgili öğrencilere bazı sorular sormuştur. Bu soruları cevaplayı-
nız.
1. Bağımlılık nedir?

2. Nasıl bağımlı olunur?

3. Bağımlılar neler yaşar?

4. Bağımlılığın zararları nelerdir?

KENDİMİ NASIL 
KORURUM?

Kullanım saatlerini 
değiştirerek kendini
 bağımlılıktan uzak tut.

Spor yapmak bedeni ve 
zihni rahatlatır.

KULLANIM SÜRENİ BELİRLE

SPOR YAP!
DIŞARI ÇIK!

DEĞİŞTİR!

Ailenin veya öğretmenlerinin 
yardımıyla her aleti makûl kulla-
nım süresi kadar kullanıp sonra-
sında bir aktivite planla.

Spor yapmak bedeni ve zihni 
rahatlatır. Düzenli spor insanı ba-
ğımlılıktan uzak tutar.

Gerçek hayatta spor, 
sanat ve kültür faali-
yetlerine katıl. Bol bol 
dışarıda oyun oyna.

Genellikle teknolojik 
araçları kullanmayı ter-
cih ettiğin saatleri ve 
teknolojiyi kullandığın 
mekânı değiştir.

GEREKTİĞİNDE YARDIM İSTE!
Ailen ve yakın arkadaşlarınla tek-
noloji bağımlılığı hakkında konu-
şup onlardan yardım iste.

ÖĞRENMEYE VE 
ÖDEVLERİNE VAKİT
 AYIR!

Bilgisayar başına otur-
madan önce ödevlerini 
mutlaka bitirmiş ol.

   Salondaki öğrencilerden bazıları teknolojiyi kullanmaları ile ilgili durumlarını dile getirmiş-
lerdir. TBM Yeşilay’ın yayınladığı broşüre göre bunlardan hangileri doğrudur, işaretleyiniz.

Nisa: Telefonumda oyun oynamak istiyorsam oynarım.
Pelin: Her sabah bir saat bisiklete binmeyi tercih ederim.
Sinan: Annemin bana müdahale etmesinden hoşlanmam.
Yavuz: Ödevlerimi bilgisayar oyunumdan sonra yaparım. 
Şirin: Her gün dışarı çıkar, arkadaşlarımla oyun oynarım.
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    Aycan Hanım, seminerin son bölümünde teknoloji bağımlılığı ile ilgili karikatürler sundu. Bunları 
hep birlikte yorumlayacaklarını söyledi.

Yapılan yorum hangi karikatüre aittir, işaretleyiniz. Diğer karikatürleri öğretmeninizle birlikte 
siz yorumlayınız.

    Ağaçlar, çiçekler, parklar, bahçeler… Hiç düşündünüz mü bunların yok olduğunu? Toz toprak, 
kupkuru bir çevre. Düşünemezsiniz çünkü varlar. İnsan sahip olduğunun kıymetini ancak onu 
kaybedince anlarmış. Salıncaklar, tahterevalliler, kaydıraklar siz eğlenin; birbirinizle güzel oyunlar 
oynayın diye yapılıyor. Peki, bütün bu güzellikler sizin için varsa niçin bilmediğiniz âlemlerde kay-
bolmayı tercih ediyorsunuz?

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

............
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EtkinlikEtkinlik
   Ordinaryüs Prof. Dr. Aydın Sayılı (1913-1993) Türkiye Cumhuriyeti döneminde yetişmiş anıt insan-
larımızdan biridir. Onun yaşamı, bilim ve kültür tarihimizde her bakımdan örnek alınmaya değer 
üstün bir kişiliği yansıtır. Aydın Sayılı, ilk ve orta eğitiminin büyük kısmını Ankara’da tamamlayıp 
Ankara Erkek Lisesinden (şimdiki adı Atatürk Lisesi) mezun olmuştur. Mezun olabilmek için 1933 
yılında yapılan mezuniyet sınavlarından (bakalorya sınavları) biri olan ve sözlü olarak yapılan Tarih 
ve Coğrafya sınavını Atatürk’ün de yer aldığı sınav heyeti önünde yapmıştır. 1 saat 20 dakika süren 
sınavda bütün soruları Atatürk sormuş ve aldığı cevaplardan çok memnun kalmıştır. Böylece Gazi 
Mustafa Kemal, sınav çizelgesini, Aydın’ın notunu çok iyi diye yazarak imzaladı. Sayılı, yaşamındaki 
bu tarihsel unutulmaz olayı “Atatürk’le Bir Sınav Anısı” başlığı altındaki yazısının bir bölümünde 
şöyle anlatıyor:
   “Atatürk benim sınavımdan çok memnun kalmış. Bu sebeple Millî Eğitim Bakanı’na “Bu öğrenci 
ile ilgilenin!” şeklinde bir talimat vermiş. O zaman Millî Eğitim Bakanı Reşit Galip Bey, beni ma-
kamında kabul ederek bana sınavdaki başarımdan ve Atatürk’ün takdirini kazanmış olmamdan 
dolayı bir tebrik mektubu verdi ve yükseköğrenimime ilişkin bir planım olup olmadığını sordu. 
Ben kendisine su mühendisi olmak istediğimi söyledim. Fakat o bana daha geniş bir kültür tabanı 
üzerine oturan bir alanı seçmenin daha uygun olacağını söyleyerek bana tarihçi olmamı önerdi 
ve bunda biraz ısrar etti. Ben, asıl ilgi alanımın fizik olduğunu fakat tarihi de sevdiğimi söyleyerek 
konu üzerinde biraz düşüneceğimi, annem ve babamla da konuyu konuşup onlara danışma ihti-
yacı duyduğumu söyledim. Bu arada Millî Eğitim Bakanlığı bu konuya ciddiyetle eğilmiş ve tarih 
ile fen konularını bir araya getiren bir alan olarak benim için bilim tarihinin uygun bir meslek ola-
bileceğini düşünmüş. Mesele bu şekilde bana intikal edince ben de konuyu ciddiyetle zihnimde 
toparlamaya çalıştım.
(…)
   O yıllarda bilim tarihi konusu önemlice bir kıpırdanma hareketine sahne olmakta idi. Ameri-
ka’nın Harvard Üniversitesinde bilim tarihi alanı bu sıralarda belirginlik kazanmakta ve bu çalış-
maların odağını George Sarton adlı bir profesörün faaliyetleri oluşturmakta idi. Bu faaliyetten 
bizim o zamanki Millî Eğitim Bakanlığımızın ve yeni kurulmuş olan Türk Tarih Kurumunun seçkin 
mensuplarının da haberi varmış. Bu itibarla konuyu biraz derinlemesine incelemek de benim için 
mümkün oldu. Bu arada George Sarton’un çıkarmaya başladığı ‘‘Introduction to the History of 
Science (Bilim Tarihine Giriş)’’ adlı kitabın yayınlanmış olan birinci cildini Türk Tarih Kurumunun 
kütüphanesinde gözden geçirme fırsatını da buldum ve bilim tarihini meslek seçtiğim ve yarışma 
sınavını kazandığım takdirde Sarton’un yanında öğrenimimi sürdürebileceğim de bana söylendi. 
İşte bütün bunlar, benim bilim tarihini meslek olarak seçmemin yolunu açmış oldu.
   Böylelikle, Atatürk’ün sınavıma gelmesi benim hayatımın seyri üzerinde büyük bir etki yapmış 
oldu. Atatürk hepimizin yaşamına yeni bir yön vermiş kişidir. Fakat benimki daha kişisel ve özel 
türden bir etki oldu. Atatürk’ün yaptığı sınav işe karışmış olmasaydı su mühendisi olacaktım. El-
bette ki o saha da çok önemli ve yararlı bir mesleği temsil ediyor. Fakat ben bilim tarihini ve üni-
versite hocalığı mesleğini seçmiş olmaktan çok memnunum. Bunda hiçbir zaman en küçük bir 
şüphem de olmadı.

(Kısaltılmıştır.)
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   Metinden hareketle aşağıdaki ifadelerden hangilerine ulaşılamaz? Kutucuklara işaretleyiniz.

Millî Eğitim Bakanlığı, Aydın Sayılı için araştırma yaparak fen ve tarih konularını bir araya getiren 
bir meslek bulmuştur.

Atatürk, Aydın Sayılı’yı etkileyerek onun  hayatını farklı bir şekilde yönlendirmesini sağlamıştır.

Harvard Üniversitesinde bilim tarihi alanında çalışan Prof. George Sarton’dan  ders almıştır.

Atatürk, Aydın Sayılı’ya bir mektup göndererek onu takdir etmiştir.

Atatürk, Aydın Sayılı’ya tarihçi olmasını tavsiye etmiştir.

Aydın Sayılı, Atatürk ile bizzat tanışmıştır.

Sıra Sizde

   Atatürk bir gün çiftliğe gittiğinde, köşkün hemen yanındaki ulu çınar ağacının dallarını kesmeye 
çalışan bir bahçıvan ile karşılaşır. Hemen bahçıvanı yanına çağırarak bunun nedenini sorar. Görevli 
bahçıvanın cevabı şöyledir: Ağacın dalları uzamış, binanın duvarına dayanmıştır. Aldığı cevaptan 
tatmin olmayan Atatürk, düşünülmesi bile imkânsız olan bir emir verir: “Ağaç kesilmeyecek, bina 
kaydırılacak.” Görev İstanbul Belediyesine intikal eder. Belediye Fen İşleri Yollar Köprüler Şubesi so-
rumluluğu üstlenir. Başmühendis Ali Galip Alnar, yanına aldığı teknik elemanlarıyla Yalova’ya ge-
lerek çalışmaya başlar. 8 Ağustos 1930 tarihinde önce bina çevresindeki toprak büyük bir dikkatle 
kazılıp yapının temel seviyesine inilir. İstanbul’dan getirilen tramvay rayları döşenir. Santim santim 
çalışılarak bina yapı altına sokulan raylar üzerine oturtulur. Artık binanın raylar üzerinde kaydırı-
larak ağaçtan uzaklaştırılması aşamasına gelinmiştir. Güzel ve sıcak bir yaz akşamında Ulu Önder 
Atatürk ile birlikte, kardeşi Makbule Atadan, Vali Vekili Muhittin Bey, Emanet Fen Müdürü Ziya Bey 
ve Cumhuriyet Gazetesi Başyazarı Yunus Nadi nezaretinde bina 4.80 metre civarında kaydırılır. Bu 
olağanüstü ve riskli iş 10 Ağustos 1930 tarihinde tamamlanır ve ulu çınar ağacı da kesilmekten 
kurtulur. O günden beri köşkün adı Yürüyen Köşk olarak kalmıştır.

Verilen ana fikirden hareketle metindeki yardımcı düşünceleri belirleyiniz.

1.

3.

2.

4.

5.
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Fakültede göreve başladığı için 
bölüm programına tarih dersleri 
konuldu.

Farklı Amerikan 
üniversitelerinden aldığı 
tekli�eri, Ankara’ya karşı 
sorumluluklarını yerine 
getirmek için geri çevirdi. 

Cumhurbaşkanı Mustafa 
Kemal Atatürk, Aydın Sayılı’nın 
gösterdiği üstün başarısından 
dolayı bu öğrenci ile ilgile-
nilmesini istemişti. 

Liseyi bitirdiği yıl, 
Millî Eğitim Bakanlığının 
yurtdışına öğrenci göndermek 
için açtığı sınavı kazandı ve 
Harvard Üniversitesinde bilim 
tarihi okumak için Amerika 
Birleşik Devletleri’ne gitti. 

1

2

3

4

  3

EtkinlikEtkinlik
A) Aydın Sayılı ile ilgili bilgiler içeren cümleleri anlam ilişkilerine göre değerlendiriniz. Bu cüm-
lelerin neden-sonuç cümlesi mi, amaç-sonuç cümlesi mi olduğunu ilgili kutucuklara yazınız. 

Neden-sonuç cümlesi Amaç-sonuç cümlesi

B) Verilen cümleleri koşul-sonuç cümlesi oluşturacak şekilde yeniden yazınız.

Ayşe, yıl boyunca sürekli hasta olmaktadır. Doktora gittiğinde bu durumdan artık çok rahatsız 
olduğunu, bu durumu önlemenin yolunun olup olmadığını doktora sormuştur. Doktor, ellerini 
sürekli yıkamasını ve eliyle yüzüne çok fazla temas etmemesini tavsiye etmiştir.

………………………………………………………………………………………………………
Ali, ailesinden bilgisayar istemektedir fakat annesi Ali’ye bilgisayar almak için sene sonunda kar-
nesinin durumunu görmesi gerektiğini söylemiştir.

………………………………………………………………………………………………………
Yeşim, doğada gezmeyi çok sevmektedir. Doğa gezisine her çıktığında kıyafetleri kirlenmektedir. 
Bu durumdan hoşnut olmayan Yeşim, arkadaşına dert yanmaktadır. Arkadaşı da Yeşim’e sürekli 
beyaz kıyafetler giydiği için kıyafetlerinin kirlendiğini söylemiştir.

………………………………………………………………………………………………………



3.
 T

EM
A

8

  4

EtkinlikEtkinlik
   Bir grup 8. sınıf öğrencisi cümlenin ögelerini pekiştirmek için aralarında bir oyun kurmuşlardır.

Oyunun kuralları şu şekildedir:
• Beş kişi oynanır.
• Kura ile bir anlatıcı seçilir.
• Anlatıcı, her yarışmacıya cümlenin ögeleriyle ilgili yönerge sunar.
• Yarışmacı öğrenciler yönergeye uygun cümle kurar.
• Yönergeye uygun cümle kuramayan öğrenci oyundan elenir. Bu şekilde yarışma birincisi belirle-
nir.
• Yarışma birincisi diğer oyunda anlatıcı olmaya hak kazanır.

OYUN BAŞLASIN!

1. TUR

2. TUR

Anlatıcı: Yalnızca temel ögelerden oluşan bir cümle kur.

1. oyuncu: Öğretmenin sözünü dinlemeyenler üzülmüştü.

Anlatıcı: Yalnızca nesne ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

2. oyuncu: Kıpkırmızı kocaman balonlarını hediye etti.

Anlatıcı: Özne, yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

3. oyuncu: Gecenin sessizliği evimize çökmüştü.

Anlatıcı: Yalnızca yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

4. oyuncu: Bahçenin içindeki küçük kulübeyi sevmişti. 

Anlatıcı: Nesne, yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

1. oyuncu: Sessizlik bozulduğunda kendine geldi.

Anlatıcı: Yalnızca yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

2. oyuncu: Uçsuz bucaksız çöllerde kalmıştım.

Anlatıcı: Yalnızca nesne ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

3. oyuncu: Onu inciten duygularını paylaşmıyordu.

Bu turda elenen yarışmacı kimdir?

Bu turda elenen yarışmacı kimdir?
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3. TUR

Anlatıcı: Yalnızca temel ögelerden oluşan bir cümle kur.

1. oyuncu: Mahallenin güzel insanlarına hayran oldum.

Anlatıcı: Yalnızca nesne ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

2. oyuncu: Vatanını seven güzel insanları selamlıyorum.

Bu turda elenen yarışmacı kimdir?

Yeni oyunda anlatıcı olmaya hak kazanan yarışmacı kimdir? 

Sıra Sizde

Anlatıcı tarafından verilen yönergelere uygun cümleleri kurunuz.

Anlatıcı: Yalnızca yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

Anlatıcı: Yalnızca temel ögelerden oluşan bir cümle kur.

Anlatıcı: Yalnızca nesne ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

Anlatıcı: Nesne, yer tamlayıcısı ve yüklemden oluşan bir cümle kur.

Cümle: 

Cümle: 

Cümle: 

Cümle: 

YÜKLEM

YÜKLEM

NESNE YER
TAMLAYICISI

ÖZNE

YÜKLEM

NESNE YER
TAMLAYICISIYÜKLEM ÖZNE
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EtkinlikEtkinlik

GÖKTÜRK-2
19.12.2018 / ÇARŞAMBA

28 Aralık 2012'de uzaya fırlatılan Türkiye'nin yüksek 
çözünürlüklü millî keşif uydusu Göktürk-2 bugün 
uzayda 6. yılını tamamladı.
TÜBİTAK UZAY ve TUSAS iş 
ortaklığıyla üretilen ve 2,5 metre 
çözünürlüğe sahip Göktürk-2, Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı Ahlatlıbel Yer 
İstasyonuna dünyanın dört bir 
yanından görüntü gönderiyor. Türk 
Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu 
kurum ve kuruluşlarının uydu
görüntü ihtiyaçlarını karşılayan 
Göktürk-2, uzay alanında teknoloji ve 
alt yapının geliştirilmesi, uzman insan 
gücünün yetişmesi imkânını da 
sağladı. 
Göktürk-2, Türkiye ve civarından 
aldığı görüntüleri anında Ankara'daki 
yer istasyonuna gönderiyor. Yerden 
660 kilometre yükseklikte ve Güneş’e 
eş zamanlı yörüngeye yerleşen uydu, 
dünyanın herhangi bir noktasından 
görüntü alabiliyor.

Göktürk-2, Dünya’nın çevresinde 98 dakikada bir tur atıyor ve her turda Kuzey ve 
Güney Kutup bölgelerinden birer kez geçiyor. 

Göktürk-2 Uydumuz Tarafından,

14 Şubat 2018 Tarihinde Çekilen Port 

Lincoln-Avustralya görüntüsü
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Sıra Sizde

   Okuduğumuz metin, bir olay ya da durumla ilgili olarak insanların bilgilendirilmesi amacıyla 
oluşturulmuş bir haber yazısıdır. Haber yazılarında 5N1K olarak ifade edilen “kim, ne, neden, nasıl, 
nerede, ne zaman” sorularının cevaplarının olması gerekir.

1. Yukarıdaki haber metnini bu bakımdan değerlendirerek ilgili yerlere cevapları yazınız.

KİM?

NE?

NE 
ZAMAN?

NEREDE?

NASIL?

NEDEN?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Haber yazılarının özellikleriyle ilgili olarak cümlelerdeki ifadeler doğru ise       yanlış ise       
şeklini işaretleyiniz.

3. Göktürk-2 haber metnini ilgi çekicilik, güncellik, tarafsızlık, sadelik ve hitap ettiği kitle bakı-
mından değerlendiriniz.

   Haber metinlerinin özellikleri doğrultusunda bir olayı ya da durumu, görsellerle zenginleşti-
rerek haber yazısı oluşturunuz.

Haber yazılarında anlatılanlar ilgi çekici olmalıdır.
Haber yazıları günlük ve önemli olmasa da olur.
Kolay anlaşılır, akıcı, açık olmasına gerek yoktur.
Haber yazıları toplumun küçük bir kısmını ilgilendirmelidir.
Haber yazısını yazan kişi tarafsız kalmalı, yorumdan kaçınmalıdır.
Yanlış anlaşılmalara yer verecek cümlelerden uzak durmalıdır.

Görsel
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EtkinlikEtkinlik

   Türkçe öğretmeni aşağıdaki cümleleri tahtaya yazmış ve bir tablo oluşturmuştur. A Tablosunda, 
bu cümlelerde geçiş ve bağlantı ifadesi olabilecek sözcükler bulunmaktadır. Öğretmenimiz bu 
tabloya göre soruların cevaplanmasını istemektedir.

1. Yaptıklarına bir anlam vermeye çalışıyorum fakat 
onları bir türlü anlamıyorum.
2. Müşteri temsilcisine bağlanmak için lütfen hatta 
kalın.
3. Ödevlerimin hepsini bitirdim üstelik şiirimi de ezber-
ledim.
4. Bir ağaç kütüğünü oysa istediği kaşığı yapabilecekti.
5. Bugün çok yoruldum, bundan böyle bu kadar yürü-
meyeceğim.
6. Tatil hemen bitti oysa ne çok şey planlamıştım.
7. Bütün dosyaları toplarım yalnız hemen getiremem. 
8. Bütün gün esneyip durdum hâlbuki gece çok uyu-
muştum.
9. Erken gelmeyecekler sanırım o hâlde yarın tekrar 
görüşelim.
10. Sabah spor yapmayı istiyordum ancak yağan kar 
buna engel oldu. 
11. Her zamanki gibi yemeği yalnız yiyorum.
12. Kısacası ben böyle bir işte olmayı düşünmüyorum.
13. Bu durumun devam etmeyeceğini elbette ben de 
biliyorum.
14. İşin zorluğunun farkındayım bununla birlikte işi 
bitireceğimize de eminim.
15. Alışveriş için ayırdığım para yetmedi hatta arkada-
şımdan borç para almak zorunda kaldım.

1. fakat 2. hatta 3. üstelik 4. oysa 5. bundan böyle
6. oysa 7. yalnız 8. hâlbuki 9. o hâlde 10. ancak
11. yalnız 12. kısacası 13. elbette 14. bununla bir-

likte
15. hatta

A Tablosu

B Tablosu

Aşağıdaki soruları sözcüklerin cümlelerdeki anlamları doğrultusunda cevaplayınız. 
Cevaplarınızı yandaki B Tablosuna yazınız.

Adı-Soyadı:

1. soru …………………………

2. soru …………………………

3. soru …………………………

1. Hangi sözcük/sözcükler birden fazla yazılmıştır?   

2. Hangi sözcük/sözcükler geçiş ve bağlantı ifade-
si değildir?
3. Geçiş ve/veya bağlantı bildiren sözcük/sözcük-
lerden 5 tanesini yazınız.

...oysa...

...hatta...

...elbette... ...üstelik...

GEÇİŞ VE BAĞLANTI İFADELERİNİ ÖĞRENİYORUM!
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Aşağıdaki tablolarda üç öğrencinin sorulara verdikleri cevaplar yer almaktadır. Buna göre:
a. Öğrencilerin cevaplarını kontrol ediniz. Yanlış olan cevapları işaretleyiniz.
b. Hangi öğrenci tüm soruları doğru cevaplamıştır? 
c. Yukarıda boş olarak verilen B Tablosunu tam ve doğru olarak doldurunuz.

Adı-Soyadı: Aynur...
1. soru 2-15, 4-6, 7-11
2. soru 2, 4, 11
3. soru 1, 3, 5, 6, 7

Adı-Soyadı: İlhan...
1. soru 2-15, 4-6
2. soru 4, 10, 5
3. soru 2, 8, 9, 12, 13

Adı-Soyadı: Deniz...
1. soru 4-6, 7-11
2. soru 3, 6, 10, 13
3. soru 2, 11, 12, 14, 15

Sıra Sizde

Metinde bulunan geçiş ve bağlantı ifadelerini belirleyip cümle içinde kullanınız.

Türk Dili
Dil, bir milletin kültürel değerlerinin başında gelir. 
Bundan dolayı ona büyük ehemmiyet vermek ge-
rekir.
Aynı dili konuşan insanlar “millet” denilen sosyal 
varlığın temelini teşkil ederler. Dil, duygu ve dü-
şünceyi insana aktaran bir araç olduğu için insan 
topluluklarını bir yığın veya kitle olmaktan kurta-
rarak aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan 
cemiyet, yani “millet” hâline getirir.
(…)
Konuşulan ve yazılan Türkçe, binlerce yılın mahsu-
lüdür. O, Türk milletinin ortak malıdır. Ona elbette 
yabancı kelimeler hatta deyimler karışmıştır.
(…)
Türkçeden yabancı dillere geçen kelime ve deyim-
ler, bizim onlar üzerindeki tesirlerimizi göstermesi 
bakımından ayrıca mühim bir konudur.
(…)
Türk milletinin çağdaş medeniyete uyması için 
yabancı ülkelerden pek çok eşya ve fikir alıyoruz. 
Bunlarla beraber Türkçeye bir yığın kelime de gi-
riyor. Kendileri veya adları yabancıdır diye bunlar-
dan vazgeçebilir miyiz?
…Sait Faik’in kullandığı kelimelerin manalarını bilmeyen onun hikâyelerini anlayamaz ve onlardan 
zevk alamaz. Bundan dolayı öğretmenler öğrencilerine Türk yazarlarının kullandığı bütün kelime-
leri öğretmeli ve sevdirmelidir.

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri Cümlelerim

Mehmet KAPLAN
(Kısaltılmıştır.)
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EtkinlikEtkinlik
CÜMLENİN ÖGELERİ

HANGİ ÖGE?

ÖZNE

NESNE

YER TAMLAYICISI

YÜKLEM

HANGİ SORUYLA? HANGİ DURUMDA?

Kime, kimde, kimden
neye, neyde, neyden
nereye, nerede, nereden

-e, -de, -den hâlinde

Belirtisiz

Kim/Ne Yalın

YalınNe

Neyi/Kimi -i hâlindeBelirtili

Tabloya göre aşağıdaki örnekleri inceleyiniz.

1. Sol sütundaki ögelerin (Özne, Nesne, Yer tamlayıcısı, Yüklem) tamamının olduğu cümleler için  
bu ögelerden herhangi biri eksik olanlar için              sembolünü işaretleyiniz.

2. Eksik olan ögeleri cümlelerin uygun yerlerine ekleyiniz. Yeni oluşturduğunuz cümleleri noktalı 
yerlere yazınız.

Arkadaşım seni okulun önünde görmüş.

Hayatımın yarısından fazlasını tüketiyormuş.

Edebiyatımızın en iyi kitabını okuyormuş. 

Kırmızı, büyük ve etkileyici bir araba aldı.

Ali’nin kitapları bizde kaldı. 

Bu yemek buranın en güzel yemeğiydi.

Sen beni nerede gördün?

O koskoca marketten bana ne aldın?              

Ayşe, teyzemden kocaman bir elma istedi.     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Aşağıda verilen sorulara ve sonlardaki yüklemlere uygun cümleler yazınız.

Kim/nerede/ne/istedi.   

Neyi/kim/kime/verecekti. 
 
Nereden/kim/kime/ne/aldı.  

Neyi/kimde/kim/görmüş.        
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Sıra Sizde

1. Metinde, başında numara olan cümlelerde geçen ve sizden istenen ögeleri bulup yazınız.

Belirtili nesne  : .................................................................................................................................................................

Yer tamlayıcısı : .................................................................................................................................................................

Yer tamlayıcısı : .................................................................................................................................................................

Yüklem              : .................................................................................................................................................................

Özne                   : .................................................................................................................................................................

Yüklem               : .................................................................................................................................................................

Yer tamlayıcısı :.................................................................................................................................................................

Belirtili nesne  : .................................................................................................................................................................

Yer tamlayıcısı : .................................................................................................................................................................

1

2

3

4

5

6

7

8

9

    Ahırın avlusunda oynarken aşağıda, gümüş söğütlerden görünmeyen derenin hüzünlü şırıltısını 

işitirdik.       Evimiz iç çitin büyük kestane ağaçları arkasında kaybolmuş gibiydi.        Annem, İstan-

bul’a gittiği için benden bir yaş küçük olan kardeşim Hasan’la hep Dadaruh’un yanında duruyor-

duk.          Bu, babamın seyisi, yaşlı bir adamdı. Sabah erkenden ahıra koşuyorduk.       En sevdiğimiz 

şey atlardı.        Dadaruh’la birlikte onları suya götürmek, çıplak sırtlarına binmek, ne doyulmaz 

bir zevkti. Hasan korkar, ata yalnız binemezdi.       Dadaruh onu kendi önüne alırdı. Torbalara arpa 

koymak, yemliklere ot doldurmak, gübreleri kaldırmak eğlenceli bir oyundan daha çok hoşumuza 

gidiyordu. Hele tımar... Bu en zevklisiydi.  Dadaruh, eline kaşağıyı alıp işe başladı mı tıkı… tık… 

tıkı… tık… Tıpkı bir saat gibi… Yerimde duramaz:

— Ben de yapacağım, diye tuttururdum.

    O vakit Dadaruh, beni Tosun’un sırtına koyar, elime kaşağıyı verir:

— Hadi yap, derdi.

    Bu demir gereci hayvanın üstüne sürter ama o uyumlu tıkırtıyı çıkaramazdım.

— Kuyruğunu sallıyor mu?

— Sallıyor.

— Hani bakayım?..

(...)

1

2

4

6

7

5

3

8

9

Ömer SEYFETTİN
(Kısaltılmıştır.)

KAŞAĞI

-e, -de, -den hâlinde

2. Metinde altı çizili olan sözcük/sözcük gruplarının hangi öge olduğunu altlarına yazınız.
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EtkinlikEtkinlik
   Metinlerde geçen düşünceyi geliştirme yollarının örneklerini bularak yanlarına yazınız.

   ABD’de Utah eyaletinin güneyindeki bir çölde 80 milyon yıl öncesine ait bir dinozor fosili bulun-
du. (Fosil geçmiş yer bilimi zamanlarına ilişkin hayvanların ve bitkilerin, yer kabuğu kayaçları için-
deki kalıntılarıdır.) Bu fosilin bilinen en büyük etçil dinozorlardan biri olan Tyrannosaurus Rex’in 
akrabası olduğu belirtiliyor. Sekiz metre uzunluğunda olduğu ve kütlesinin 2,5 tonu bulduğu dü-
şünülen bu dinozor, Tyrannosaurus Rex’ten yaklaşık 10-12 milyon yıl önce yaşamış.

   Japonya’da en çok yetiştirilen ürün pirinç. Bu nedenle Japonlar’ın en sık yedikleri yemek de pilav. 
Ayrıca ülkenin dört bir yanının denizlerle çevrili olması nedeniyle deniz ürünlerini de bolca yiyor-
lar. Öğünlerini genellikle yağsız beyaz pilav, balık ya da etten oluşan bir ana yemek, pişmiş sebze, 
çorba ve turşu oluşturuyor. Japonlar yemeklerini özel çubuklarla yiyor.

Tanımlama: ...................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Sayısal verilerden yaralanma: ...................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Karşılaştırma: ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Tanık gösterme: ..........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Örneklendirme: ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Karşılaştırma: ...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

   Jules Verne, Seksen Günde Dünya Gezisi adlı romanında “Bir insan bir şey hayal edebiliyorsa 
başka bir insan bunu gerçeğe dönüştürebilir.” diyordu. Onun bu sözü bazı roman ve öyküleriyle 
de hayat buldu. Yazdıklarında geçen ve o dönemde uygulamanın çok mümkün olmadığı çeşitli 
teknolojiler yıllar sonra gerçek oldu.

Sıra Sizde

    Siz de düşünceyi geliştirme yollarından tanımlama, karşılaştırma ve örneklendirmeyi kulla-
narak bir paragraf yazınız.
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c

c
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BİR GÜN 24 SAAT VE HER SANİYESİ ÇOK KIYMETLİ
A) 2020 Eğitim Takvimi’nden yola çıkarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

B) “Sev seni seveni, hâk ile yeksan ise; sevme seni sevmeyeni, Mısır’a sultan ise.” atasözünü 
takvimdeki bilgilendirmeden de yararlanarak açıklayan bir metin yazınız.

1. “Altın oran” nedir? Altın oranın sanat ve mimaride kullanılmasının nedeni nedir?

3. Ödevlerini yetiştirmekte zorlanan bir öğrencinin bu sorununu velisi nasıl çözmelidir?

2. “Günün Değeri” Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili hangi tavsiyelerde bulunmaktadır?

4. Filmler neden genellikle cuma günü gösterime girer?
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EtkinlikEtkinlik
   Metinler için birincisi metinden aynen aldığınız, ikincisi de kendi kurduğunuz bir cümle ola-
cak şekilde ikişer ana fikir cümlesi yazınız.

   Bir gün Hoca merhum çarşıya gidiyormuş. Çocuklar yolunu kesip 
birer düdük ısmarlamışlar.
Ancak içlerinden sadece birisi para vermiş.
Fakat Hoca hepsine:
— Peki, peki! demekle yetinmiş.
Çocuklar dört gözle akşamın olmasını beklemişler. 
Akşam Hoca çarşıdan gelirken hep birden önüne çıkıp:
— Düdük, düdük! diye bağrışmaya başlamışlar.
Hoca efendi sabahleyin kendisine parayı veren çocuğa düdüğü 
uzatmış.
Diğer çocuklar:
— Hani bizim düdükler? deyince Hoca da:
— Parayı veren düdüğü çalar, demiş.

PARA VE DÜDÜK

GÜZEL VE GÜZELDEN ANLAMAK

Metinden aldığınız ana fikir cümlesi:

Sizin kurduğunuz ana fikir cümlesi: 

Metinden aldığınız ana fikir cümlesi:

Sizin kurduğunuz ana fikir cümlesi:

   Bir dilde bir mefhumu ifade için kullanılan kelime sayısı ne kadar kabarıksa o dili konuşan mille-
tin o mevzuda o kadar büyük bir hayatı var demektir.
   Türkçede mesela yiğitlik ifade eden kelimeler böyledir. Er, eren, yiğit, alp, batur, bahadır, cesur, 
kahraman, cılasın, dilaver, yavuz, yaman, arız (ırız), kakız, arslan, börü, efe hatta kabadayı ve deli 
gibi, Türkçe veya Türkleşmiş daha nice kelime, bizde türlü kahramanlıklar için kullanılan sözlerdir. 
Böyle daha nice sözler ve deyimler de “Gözünü daldan budaktan sakınmaz.” gibi mecaz olarak 
böyle manalar verir. Savaş meydanlarına av eğlencesine girer gibi neşeyle gitmiş ve ömrü savaş-
larla geçmiş, fatih bir milletin kelimeler dünyasında böyle sözlerin çok sayıda olması çok tabiidir. 
Fransızcada renk adları, göz ve gönül alacak kadar çoktur. Bu, Fransız milletinin renk anlayışını ve 
renk kültürünü gösterir. Renkleri birbirinden ayırd eden bir kültür de zevk ve sanat âleminde bü-
yük mana hatta büyük medeniyet ifade eder.
   Arapçada develere verilen çeşitli adların zenginliği meşhurdur. Araplar, şiirde kullandıkları vezin-
lerini, nazım şekillerini bile develere göre ayarlamışlardır: Arap aruzu, bir bakıma deve yürüyüşün-
den doğmuş. (...)
   İşte bu çeşitten olarak, eski Türkçede güzeli ifâde eden kelimelerin çokluğu dikkati çeker. Bunla-
rın, çok çeşitli güzellikleri belirtmesi, başlı başına bir dil ve estetik hadisesidir. (...)
Mefhum: kavram                                                                                                       Nihad Sami Banarlı
          (Kısaltılmıştır.)
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KİTAPLAR ÜZERİNE

Metinden aldığınız ana fikir cümlesi:

Sizin kurduğunuz ana fikir cümlesi:

Metinden aldığınız ana fikir cümlesi:

Sizin kurduğunuz ana fikir cümlesi:

Dil Bilginiyle Gemici Macerasının Hikâyesi
2863  Bir dil bilimci bir gemiye bindi.
                Mağrur bir hâlde gemiciye döndü:

2864     “Dil okudun mu?” dedi, cevap: “Hayır!”
               Dedi: “Ömrünün yarısı hebadır!”

2865  Gemici kızdı ve gönlü kırıldı.
               O an konuşmayıp sustu darıldı.

2866  Yel gemiyi girdaba attı birden. 
               Gemici dilciye bağırdı: “Hey sen,

2867 Yüzme bilir misin?” cevap: “Ne gezer!”
                Dedi: “Ey hoş sözlü, güzel yüzlü er!

2868  Ey dilci, yok oldu ömrünün tümü,
               Zira şu girdapta batacak gemi!”

2869 Nahvı değil mahvı bilmeli ey can!
               Mahvı bildiysen suya dal korkmadan.
                                     Mevlana Celaleddin-i Rumi 

 nahv: Dil bilgisi     mahv: Yok olma, son          

   (...)
   İyi ve güzel bulduğumuz her şey, insan tarafından düşünülüp ortaya konmuş ya da yazılıp çi-
zilmiştir. Ne yazık ki insanlar çoğu kez unutulmaz çileler, acılar yaratmak ve onları Dostoyevski, 
Baudelaire ve  benzerlerinin yaptığı gibi yüceltmek durumunda da kalmışlardır. Ben bunda bile 
yaşamdaki renksiz, kötü şeyleri hafifletme, güzelleştirme isteğini görüyorum.
  (...)
    Güzellik, insanın onu gözünün önüne getirme çabasından, güzelliği görmek isteme itiliminden 
doğmuştur. Testere sırtı gibi inişli çıkışlı dizilmiş yığın yığın dağlara bakmaktan bir şey anlamıyo-
rum ama insanların o toprakları işlemesi, dağları delip yararlı işler yapması büyük mutluluk veriyor 
bana. İnsanın doğayı dönüştüren akıl gücü, yılmak bilmezliği ve ona egemen olmadaki yetkinliği 
karşısında hayranlık duyuyorum. Aslında iyice düşünülecek olursa çıplak haliyle hiç de elverişli bir 
yer olmayan bu dünyanın nasıl böyle yaşanır duruma getirildiğine şaşmamak elde değil. Kanım-
ca insanoğlu bunca yiğit, bunca akıllı ve bunca becerili olmasaydı depremler, tayfunlar, tufanlar 
dayanılmaz sıcaklıklar ve soğuklar, zehirli böcekler, mikroplar ve daha binlerce doğa olayı yaşan-
tımızı çekilmez kılardı.  (...)                                                                                                        Maksim   Gorki

(Kısaltılmıştır.)

(Kısaltılmıştır.)
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   Görselden  hareketle ana fikri Sabahattin Âli’nin “İnsan başkalarına yardım ettiği, başkalarını 
sevdiği kadar yükselir.” sözü olan bir metin yazınız.

Sıra Sizde
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   Kıymet Öğretmen Türkçe dersinde “Cümlenin Temel Ögeleri” ile ilgili uygulama yapmıştır. Akıllı 
tahtaya cümlelerin özelliklerini yansıtarak öğrencilerinden bu özelliklere uygun cümleler kurma-
larını istemiştir. Tahtaya yansıtılan özellikler,  söz hakkı verilen öğrenciler ve kurulan cümleler şun-
lardır.
   Verilen bilgilerden hareketle cümlelerin kimler tarafından kurulduğunu cümlelerin karşısına 
yazınız.

Hilal: Yüklemi deyim olan bir cümle kurmuştur.
Ela: Öznesi isim, yüklemi isim tamlaması olan bir cümle kurmuştur.
Görkem: Öznesi sıfat-fiil grubu, yüklemi birleşik fiil olan bir cümle kurmuştur.
Nisa: Tamamı yüklem olan bir cümle kurmuştur.
İrem: Öznesi sıfat tamlaması, yüklemi isim olan bir cümle kurmuştur.
Ayşe: Öznesi ve yüklemi sıfat-fiil grubu olan bir cümle kurmuştur.
Mahyar: Öznesi gizli özne olan bir cümle kurmuştur.
Tuğba: Öznesi isim-fiil grubu, yüklemi fiil olan bir cümle kurmuştur.
Ceylin: Öznesi zamir, yüklemi mecaz anlamlı fiil olan bir cümle kurmuştur.
Samet: Özne ve yüklemden oluşan ve yüklemi özel isim olan bir cümle kurmuştur.
Elif: Öznesi sözde özne olan bir cümle kurmuştur.
Kerim: Özne ve yüklemden oluşan ve yüklemi zamir olan bir cümle kurmuştur.

Ders: Türkçe   

Konu: Cümlenin Temel Öğeleri

1. Kuşaktan kuşağa aktarılan kültürel miraslarımız insan yaratıcılığına 

    duyulan saygıya katkıda bulunur.   

2. Düşüncelerin halkın diliyle anlatılması düşüncelere zenginlik katar.  

3. Osaka, Japon ekonomisinin can damarıdır. 

4. Tarihe ışık tutan araştırmalar arasında ilginç belgeler de var.  

5. Yaptığı işin hakkını veren çok iyi bir terziydi. 

6. Yoğun kar yağışı nedeniyle akşamki maç ertelendi. 

7. Kendine bir gazete alıp oturacak bir yer aradı. 

8. Yolun karşısındaki parkta akşama kadar oturanlar yeni taşınan komşularımızmış.

9. Sen mi işyerinde olur olmaz sebeplerle sorun çıkarıp ortamı geriyorsun?

10. Aslında benim bu korkularla savaşıp galip gelmemi sağlayan en önemli etken sizsiniz. 

11. Malazgirt Zaferi’nden sonra Anadolu’ya gelen Türk boylarından biri de Kayılardı. 

12. Doğum günü için onca zamandır biriktirdiğim parayla aldığım hediyeye 

       burun kıvırmamalıydı.
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Sıra Sizde

Cümleleri  yay ayraç içinde verilen yönlendirmeler doğrultusunda tamamlayınız.

Gürültü sabaha kadar ........................................................................................................ (Yüklem birleşik fiildir.)

İstanbul benim için ........................................................................... (Yüklem sıfat tamlamasıdır.)

......................................................................................................................... park yerinde annesini arıyor. (Özne 
sıfat-fiil grubudur.) 

.........................................................................................................................insanoğlunun temel ihtiyaçlarından 
biridir. (Özne isim-fiil grubudur.)

Hayatında en çok değer verdiğin kişi ...........................................................................? (Yüklem zamirdir.)

.........................................................................................................................insanoğlunun temel ihtiyaçlarından 
biridir. (Özne isim-fiil grubudur.)

Kişiyi, ........................................................................................................................... biçimlendirir. (Özne isim  
tamlamasıdır.)

......................................................................................................................... çocukluğumuzun güzel günlerini 
anımsatır. (Özne isimdir.)

......................................................................................................................... 100. yılında  tüm ülkede çeşitli et-
kinliklerle kutlandı. (Özne, sözde öznedir.)

......................................................................................................................... küçük kedinin bize bakan gözleri. 
(Yüklem ikilemedir.)

Uzun zamandır görmediği arkadaşıyla karşılaşınca ……………………………………….(Yüklem 
deyimdir.)
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  12

EtkinlikEtkinlik

   Uğur böceklerini hemen herkes çok sever. Kırmızı 
kanatları ve kanatlarının üzerindeki siyah benekle-
riyle onları tanımamak mümkün değildir. Uğur bö-
ceklerinin turuncu, sarı, pembe, siyah kanatlıları; 
beyaz, kırmızı ya da turuncu beneklileri de vardır. 
Bazılarında hiç benek yoktur, bazılarındaysa benek 
yerine çizgiler bulunur. Çoğunun kabuğu parlak ve 
tüysüzdür. Bu böceklerle ilgili keşfedilmeyi bekle-
yen o kadar çok şey var ki!
   Dişi uğur böcekleri, sarı renkli, oval biçimli yu-
murtalarını küçük kümeler hâlinde bitkilerin yap-
raklarına ya da gövdelerine yapıştırır. Birkaç gün 
içinde yumurtalar çatlar ve içinden larvalar çıkar. Kırlara sık gidiyorsanız larvaları görmüş ancak 
bunların uğur böceğine ait olduğunu anlamamış olabilirsiniz. Larvalar yaklaşık bir ay sonra pupa 
halini alır. Bundan birkaç gün sonra da yetişkin birer uğur böceği olarak pupadan çıkarlar. 
   Uğur böceklerinin çoğu bitki bitleri gibi hayvanlarla, bazıları da bitkilerle beslenir. Çiftçiler bitki 
bitleriyle beslenen uğur böceklerini çok sever. Çünkü bunlar ürünlerine zarar veren bitki bitlerini 
yok ederler. Yetişkin bir uğur böceği bir yıl boyunca yaklaşık 5000 bitki biti yiyebilir. Evde yetiş-
tirdiğiniz bitkileri yaprak bitleri sardığında çevrenizde uğur böcekleri varsa hiç üzülmeyin. Hem 
yetişkin hem de larva döneminde olan uğur böcekleri bu bitlerin hakkından kısa sürede gelir! (...) 
   Peki, uğur böceklerini hangi canlılar yer? Örümcekler, kuşlar, daha büyük böcekler uğur bö-
ceklerini yiyen canlılardan bazılarıdır. Uğur böcekleri bu canlılar tarafından rahatsız edildiklerinde 
kötü bir koku salgılar. Bu koku sayesinde düşmanlarını uzaklaştırırlar. Ayrıca sert kanatlı olmaları 
da düşmanlarından korunmalarını sağlar. Uğur böcekleri kolaylıkla gözlemlenebilen böceklerdir. 
Yavaş hareket ederler. Yaklaşmanızdan hemen rahatsız olmazlar. Rahatsız edildiklerinde ya uçarak 
uzaklaşırlar ya da kendilerini bir anda yere bırakırlar.
(…)

1- Aşağıdaki soruların hangilerinin metinde yanıtı vardır? Yanıtı olan soruların karşısına işaret 
koyunuz.

Uğur böcekleri kabukları olmadan yaşayabilir mi?

Uğur böceklerinin görünüşü nasıldır?

Uğur böcekleri kendilerini insanlardan nasıl korurlar?                                                                 

Uğur böceklerinin kanatları ve benekleri hangi renklerde olabilir? 

Uğur böceklerini hangi canlılar yer?

Uğur böcekleri beslenme alışkanlıkları bakımından neye benzetilmiştir?

Uğur böceklerinin yumurtlaması ile pupadan çıkma arasındaki süre ne kadardır?

Tarım ürünlerine uğur böceklerinin bir etkisi var mıdır?

Uğur böcekleri nasıl ses çıkarırlar?

Bir yılda bir uğur böceği ortalama kaç çeşit bitki yer?

Bir uğur böceği en uzun ne kadar süre yaşayabilir?

Burcu Meltem ARIK
(Kısaltılmıştır.)
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Sözsüz Tiyatro Pandomim
   Pandomim, sözcükleri kullanmadan bir öykü anlatma, bir mesaj verme ya da bir karakteri can-
landırma sanatıdır. Sözsüz tiyatro olarak da adlandırılan bu sanat dalının, Eski Yunan ve Roma 
dönemlerinden günümüze ulaştığı biliniyor. Pandomim sanatçıları bir şeyi anlatmak için yüz ifa-
delerini ve beden hareketlerini kullanırlar. Gösterilerinde müzik ve dansa da yer verebilirler. Sah-
neye çıkarken yüzlerine ya özel bir makyaj yaparlar ya da maske takarlar. Pandomim gösterileri 
tek kişilik de olabilir bir grup tarafından da sergilenebilir. Ayrıca bu gösteriler tiyatro salonlarında 
yapılabileceği gibi sokakta da yapılabilir.
   Pandomim sanatının öncülerinden biri Fransız oyuncu Marcel Marceau’dür. (Marsel Marsö) Mar-
cel Marceau, Bip adlı bir tipleme yaratmış ve gösterilerinde bu tiplemeye sık sık yer vermiş. Marce-
au’nün gösterilerinde çok kullandığı başka bir şey de  “ay yürüyüşü” (...)
   Ülkemizde pandomim sanatının öncüsü, oyuncu ve yazar Erdinç Dinçer’dir. Ayrıca Taner Barlas, 
Ergin Kolbek, Caner Karavit, Ulvi Arı ve Vecihi Ofluoğlu da pandomim sanatçılarımızdandır. Bu 
sanat dalının eğitimi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında bulunan Pandomim Sanat 
Dalında veriliyor.

3-Metni okuyunuz. Metinde farklı renklerle belirtilmiş olan sözcük ve sözcük gruplarının yanıt 
olacağı sorular hazırlayınız.

Seçil Güven HEPER
(Kısaltılmıştır.)
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