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       1. Etkinlik

KALDIRIMLAR

Sokaktayım, kimsesiz bir sokak ortasında
Yürüyorum, arkama bakmadan yürüyorum
Yolumun karanlığa saplanan noktasında
Sanki beni bekleyen bir hayal görüyorum

Kara gökler kül rengi bulutlarla kapanık
Evlerin bacasını kolluyor yıldırımlar
İn cin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık
Biri benim, biri de serseri kaldırımlar

İçimde damla damla bir korku birikiyor
Sanıyorum, her sokak başını kesmiş devler
Üstüme camlarını, hep simsiyah, dikiyor
Gözüne mil çekilmiş bir âmâ gibi evler

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır
Kaldırımlar, duyulur, ses kesilince sesi
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır
(…)

Necip Fazıl Kısakürek

Okuduğunuz şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnızlık

C) Heyecan D) Özlem

B) Sevinç
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Osman Bey, bir şirkete iş başvurusu yapmak istemektedir. Osman Bey’in öz geçmi-
şinden hareketle başvuru formunda eksik bırakılan bilgileri tamamlayınız. 

       2. Etkinlik

06.01.1990 İstanbul doğumlu 
Osman Necip Ertek, 2013 yılında 
İstanbul Üniversitesinin Bilgisa-
yar Mühendisliği Bölümünden 
mezun olduktan sonra 2016’da 
aynı üniversitede yüksek lisans 
eğitimini tamamlamıştır. İleri 
düzeyde İngilizce bilen Osman 
Necip Ertek, 2016-2019 yılla-
rı arasında MKGHS şirketinin 
araştırma ve geliştirme birimin-
de çalışmıştır.  Robotik kodlama 
üzerine yazdığı makaleleri çeşitli 
dergilerde yayımlanan Osman 
Necip Ertek, hâlen bu alandaki 
akademik çalışmalarına devam 
etmektedir.

ÖZ GEÇMİŞ

BAŞVURU FORMU

Kişisel Bilgiler

Adı Soyadı: ……………………………………………………
          
Doğum Yeri ve Tarihi:  …………………     -        …/…/…

İletişim Bilgileri

Adres: Gönül Mahallesi 2. Sokak No: 126/3 
Mamak/ANKARA

Cep Telefonu: 0(5XX) XXX XX XX

Eğitim Bilgileri

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………..…………
   
Yabancı Dil

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
……………………………………………………………….....

İş Deneyimi

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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A)  Nasrettin Hoca bir gece aniden uyanır.
     – Hatun, çabuk kalk! Gözlüğüm nerede? Bulamıyorum.

B)  Adam, Hoca’nın delirdiğini düşünür.
     – Vah, vah, vah! Sen çıldırdın mı Hoca? Koskoca göl maya tutar  mı?

C)  Hoca telaşlı telaşlı gözlüğünü takar.
     – Ne demek niçin? Tabii ki rüyada daha iyi görmek için!

D)  Kadın, uykulu uykulu:
    – Hoca, gece yarısı niçin gözlük arıyorsun, der.

Yukarıda Nasreddin Hoca fıkralarından birine ait görseller verilmiştir. Görsellere göre 
aşağıdaki bölümlerden hangisi bu fıkradan alınmış olamaz?

       3. Etkinlik

1 2

3 4
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Aşağıdaki metinlerin konularını bulunuz. Bu konulardan hareketle metinlere uygun 
birer başlık yazınız.  

       4. Etkinlik

Konuştuğumuzda ses tellerimiz, bir davula vu-
rulduğunda davulun derisi, gitar çalındığında 

gitarın telleri titreşir. İşte sesin kaynağı bu tür titre-
şimlerdir. Titreşimler farklı maddeler içinde dalgalar 
hâlinde yayılır ve canlıların işitme organları tarafından 
ses olarak algılanır. Bu maddeler katı, sıvı ya da gaz 
olabilir. Duyduğumuz seslerin neredeyse tamamı ku-
laklarımıza çevremizdeki hava aracılığıyla ulaşır. An-
cak bazı sesleri farklı yollarla da duyabiliriz. Örneğin 
kulağımızı masaya dayayıp elimizle masada ritim tut-
tuğumuzda sesi katı maddeden duymuş oluruz.

Ses en hızlı, katı maddelerde iletilir. Sıvı madde-
lerde iletim hızı azalır, gaz maddelerde ise daha da 
yavaşlar. Ses iletiminde önemli bir unsur da sıcak-
lıktır. Örneğin ses sıcak havada daha hızlı iletilir, so-
ğuk havadaysa daha uzak mesafeye ulaşabilir. Bu 
nedenle akustik düzenleme yapılırken ortamdaki sı-
caklığın doğru ayarlanmasına ve hep aynı düzeyde 
kalmasına dikkat edilir.

 Elnârâ Ahmetzâde

Metnin Başlığı
..............................................
..............................................
..............................................

Metnin Başlığı
............................................
............................................
...........................................

Metnin Konusu
..............................................
..............................................
..............................................

Metnin Konusu
............................................
............................................
...........................................

Sesin bazı maddelerde daha hızlı, bazılarındaysa 
daha yavaş iletildiğinden bahsetmiştik. Benzer 

biçimde belirli malzemeler sesin iletimini hızlandırabilir 
ya da yavaşlatabilir. Hatta bazı maddeler sesin geçişini 
tamamen engeller. Sessiz bir mekâna ihtiyaç duyuldu-
ğunda bu tür maddelerden yararlanılarak dışarıdan ses 
gelmesi önlenir ve böylece istenen ortam oluşturulur. 
Bu işlem ses yalıtımı olarak adlandırılır. Ses yalıtımı aynı 
zamanda ortamdaki sesin dışarı çıkmasını engellemek 
için de uygulanabilir. Ses geçişini engelleyen maddele-
rin ses yutma özellikleri bulunduğundan bu maddeler 
bazı ortamlarda yankılanmanın önlenmesi amacıyla da 
kullanılır.

Her mekânın orada yapılacak etkinliğe göre akustik 
düzenleme ihtiyacı farklıdır. Bazen ses geçişinin engel-
lenmesi, bazen yankının önlenmesi, bazen sesin uzak 
mesafeye iletilmesi, bazen de sesin dağılmadan bir 
alan içindeki dinleyiciye ulaştırılması gerekir. 

                                                               Elnârâ Ahmetzâde
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1. Düzenli beslenmeliyim.

2. Düzenli hareket etmeliyim.

3. Dürüst olmalıyım.

4. Spor yapmalıyım.

5. Ellerimi yıkamalıyım.

6. Ödevlerimi zamanında yapmalıyım.

(...) Sağlıklı kaslara ve kemiklere sahip olurum.

(...) Çevremdeki insanların güvenini kazanırım.

(...) Mikroplardan korunurum.

(...) Başarılı olurum.

(...) Kendimi daha iyi hissederim.

(...) Vücut direncimi koruyabilirim.

2

Aşağıdaki ifadeleri koşul-sonuç anlamı sağlayacak şekilde örnekteki gibi eşleştire-
rek cümleler kurunuz.

       5. Etkinlik
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Cümlelerim:

Düzenli hareket edersem sağlıklı kaslara ve kemiklere sahip olurum.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................
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Aşağıdaki metin üçüncü kişi anlatımıyla yazılmıştır. Kendinizi metnin kahramanların-
dan birinin yerine koyarak metni birinci kişi anlatımıyla yeniden yazınız.

       6. Etkinlik

DÖNE DÖNE OKUMAK
(…)
Yazar Kavsi, bitirdiği yapıtına gururla baktı. 
Başı ağrıyordu. Hem de çatlayacak gibi… Bu kadar yoğun emekten 

sonra nasıl ağrımasın ki… Koltuğunda geriye yaslandı. Az şekerli kah-
vesinden bir yudum aldı.

- On beşinci yapıtım olacak bu, dedi kendi kendine. Yayımlandığı 
zaman ses getirecek. Tüm dünya bana selam duracak. 

Roman yazmanın iğneyle kuyu kazmaktan farkı yoktu. Bitirdim de-
diğiniz yerde romanı dönüp bir daha okumanız gerekirdi. Yetmedi, bir 
daha…

Yazar Kavsi de bunu yaptı. “Bitirdim.” dediği romanını döndü, bir 
kez daha okudu. Konu iyiydi. Anlatım akıcıydı. Düşler, fanteziler vardı. 
Ama noktalama işaretlerinin tam ve doğru yerlerde durdukları söyle-
nemezdi. 

Yapıtını bitirmenin, sokaklara çıkıp kalabalıklara karışmanın keyfini 
henüz yaşayamayacağım, diye içinden geçirdi.

- Bir daha okumalıyım romanımı, diye söylendi. Yetmedi, bir daha…
(…)

                    (Kısaltılmıştır.)

Mehmet Güler

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................
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A) Aşağıdaki görsellerle ilgili birer metin yazınız. Birinci görselle ilgili olarak bilgilen-
dirici, ikinci görselle ilgili olarak da hikâye edici bir metin yazınız.

B) Yazdığınız metinler arasındaki farklardan üç tanesini aşağıya maddeler hâlinde 
yazınız.

• ......................................................................................................................................

• ......................................................................................................................................

• ......................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

2

       7. Etkinlik
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A) Aşağıdaki metinde geçen sıfatları bularak altlarını çiziniz. Bulduğunuz sıfatları 
türlerine göre ayırarak metnin altındaki ilgili bölümlere örnekteki gibi yazınız.

       8. Etkinlik

Yıllar sonra dostlarımla yeniden bu-
luşmuştum. Yakın dostum Fatma’nın 
kızı neşeli tavırlarıyla ilgimizi çekmeyi 
başarmıştı. Hepimiz bu neşeli çocuğun 
etrafını sarıp onun gülüşünü seyre-
diyorduk. Bu çocuğu gören her insan 
onun güzel yüzündeki neşeye hayran 
kalırdı. Çocuğu böyle yirmi dakika kadar 
seyrettikten sonra onunla konuşmak is-
tedim. Onun yanına yaklaştım. 

“Merhaba küçük hanım, oyununa ben 
de katılabilir miyim?”

Bana baktı ve bütün güzelliğiyle gü-
lümsedi. Oyuncaklarından birini bana 
uzatarak beklediğim soruyu sordu:

“Hangi oyuncakla oynamak istersin?”

“Sen nasıl bir oyun oynuyorsun? Söy-
lersen ben de katılırım.”

“Ben evcilik oynuyorum. Bak, şu şiş-
man tavşanın ismi Balon.”

Elindeki mavi tavşanı gösterdi. İri ku-
laklarıyla ağız dolusu gülümseyen bir 
tavşandı bu.

“Şu kedinin ismi nedir?” diye sordum.

“O mu? Onun adı da Toprak.”

Oyun arkadaşlarımla tanıştıktan sonra 
ilginç oyunumuzu oynamaya başladık. 
Bana sonsuz zamanda, sınırsız mekân-
daymışım gibi geliyordu şimdi. Geç-
mişteki bir rüyayı yeniden görüyordum 
sanki. Unutulmaz çocukluğumun lez-
zetli günlerine yeniden dönmüştüm.

“Çayına kaç şeker istersin?” dedi ben 
bu hayaller içinde kendimi oyuna kap-
tırmışken. Minik parmaklarının arasında 
oyuncak bir fincan tutuyor, ışıltılı gözle-
riyle benden cevap bekliyordu.

“Tek şeker yeterli olur.” dedim ciddi bir 
ses tonuyla. İki yudum aldım oyun arka-
daşımın hayalî çayından. “Harika bir çay 
olmuş! Usta bir çaycısınız siz.” dedim.

Yine o neşeli tavrını takındı yüzüne ve 
ışıltılı gözlerle bana bakıp teşekkür etti.

Metinde Yer Alan 
Niteleme Sıfatları

Metinde Yer Alan 
İşaret Sıfatları

Metinde Yer Alan 
Belgisiz Sıfatlar

Metinde Yer Alan Sayı 
Sıfatları

Metinde Yer Alan Soru 
Sıfatları

neşeli bu her yirmi hangi...........................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...........................
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B) Gruplara ayırdığınız sıfatların her türünden en az ikişer tane kullanarak bir anınızı 
yazınız. Metninizde kullanacağınız sıfatların altını çiziniz. Metninizi oluştururken anı 
türünün özelliklerini göz önünde bulundurunuz.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................................................................................
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A) Krokide işaretli yerde (X) bulunan Göktuğ, 
Halk Kütüphanesine gitmek istemektedir. 
Göktuğ, ismi sıfat tamlaması biçiminde olan  
sokakları kullanacaktır. Buna göre Göktuğ, 
kaç farklı şekilde kütüphaneye ulaşabilir?

B) Aşağıdaki atasözlerini inceleyiniz. İçinde sıfat tamlaması olanların başına    , isim 
tamlaması olanların başına      işareti koyunuz. 

C) Yukarıdaki atasözlerinde yer alan tamlama çeşitlerini belirtmek amacıyla kullandı-
ğınız ay ve yıldızlarla kaç Türk bayrağı oluşturulabilir? 

Yiğit S
okak

Ta
şsız S

o
k

a
k

Şanlı Sokak

Çiçekli Sokak

K
ahveciler Sokağ

ı

Sevgi Sokağı
Halk 
Kütüphanesi

X

A) I               B) II                 C) III             D) IV

(……..) 1. Kelin merhemi olsa başına sürer.

(……..) 2. Su testisi su  yolunda kırılır. 

(……..) 3. Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

(……..) 4. Meyve veren ağaç taşlanır.

(……..) 5. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.

(……..) 6. Son pişmanlık fayda etmez.

(……..) 7. Davulun sesi uzaktan hoş gelir.

(……..) 8. Boş çuval ayakta durmaz.

(……..) 9. Kedinin boynuna ciğer asılmaz.

(……..) 10. Elin ağzı torba değil ki büzesin.

A) 

B)

C)

D)

       9. Etkinlik
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