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Aşağıdaki kelimeler arasından seçeceğiniz kelimelere uygun ekler getirerek 
okuduğunuz metnin içeriğini yansıtan bir başlık oluşturunuz. Başlığınızı met-
nin üzerindeki boşluğa  yazınız.

       1. Etkinlik

………………………

Berrak bir yaz gecesi... Yıldızlar gökyüzünden yere inmiş sanki. Elini uzatsan tutulacak gibi. Kar-
deşim Kenan’la damda yatıyoruz. Sırtüstü yatmış, yıldızlara bakıyoruz. Hiç konuşmuyoruz. Gece 
kuşları kesik kesik ötüyor, arada bir uzaklardan köpek sesleri geliyor. Kenan aniden,

- Abi!
- Hı?
- Gökte herkesin bir yıldızı varmış diyorlar, doğru mu?
- Bilmem, doğrudur belki.
- Benim yıldızım hangisi acaba?
- Ohoo! Milyonla, milyarla yıldız var, ne bileyim ben!
- Olsun, ben birini seçmek istiyorum, sen de seç.
- Hadi, seçelim.
Kenan’a yıldızlardan söz açıyorum. Okulda öğrendiğim bilgileri bir bir sıralıyorum. “Bak şu ters 

cezve biçiminde olan Küçük Ayı, onun yanındaki Büyük Ayı.” diyerek ve onun 
“Hani, hani, hangisi?” demelerine aldırmayarak bilgiç bilgiç konuşuyorum. 

Kenan henüz okula gitmiyor, seneye inşallah. Sonunda bir parlak yıldız se-
çiyor. 

- Bu benim yıldızım işte, diyor. Tam Keşiş Dağı’nın tepesine doğru sarkan 
yıldız. Yerini belirliyoruz. Ben de bir yıldız seçiyorum. Derken bir yıldız kayıyor. 
Ardından ışıklı bir iz bırakarak gözden kayboluyor. 

       (Kısaltılmıştır.)
 (…)       Mustafa Kutlu

yaz

seçmek

iz

yıldız

ışık

kardeş

Kenan

gece

gökyüzü

sevgi
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Doğayı çok severdi. Çünkü doğada yaşam vardı, mutluluk vardı, huzur var-
dı. Ağaçlar yağmurlardan, akarsulardan beslenerek yeşeriyor, bu yeşillik onun 
ruhunu besliyordu âdeta. Dağlarda, ormanlarda, denizlerde, göllerdeydi onun 
mutluluk sırrı.  Tüm kalbiyle doğaya kucak açmasının nedeni buydu.

Esma Öğretmen öğrencilerden,  yukarıdaki paragrafta yer alan ismin hâl ekle-
rini bulmalarını istemiştir. Hâl eklerinin puanlaması şu şekildedir:

Buna göre tüm hâl eklerini doğru şekilde bulan bir öğrencinin aldığı puan aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

       2. Etkinlik

Belirtme hâl eki alan her sözcük    1 puan

Yönelme hâl eki alan her sözcük    2 puan 

Bulunma hâl eki alan her sözcük   3 puan

Ayrılma hâl eki alan her sözcük     4 puan 

A)

C)

B)

D)

23

27

25

30
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Okuduğunuz hikâyenin unsurlarından (olay örgüsü, mekân, zaman, şahıs ve varlık kadrosu) iki tanesi-
ni değiştirerek metni yeniden yazınız. Metninize farklı bir başlık yazmayı unutmayınız. 

       3. Etkinlik
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       4. Etkinlik

PLASTİK GERİ DÖNÜŞÜM 
AŞAMALARI

Plastik atıklar, bu atıkların birik-
tirildiği alanlardan toplanarak 
taşıyıcı kamyonlara yüklenir.

Taşıyıcı kamyonlara yüklenen 
plastik atıklar, geri dönüşümün 
yapılacağı tesislere taşınır.

Türlerine göre ayrıştırılan plastik 
atıklar, makineler aracılığıyla kü-
çük parçalar hâlinde kesilir.

Küçük kırıklar hâline getirilen 
plastik malzeme, yeniden ürün 
hâline getirileceği birimlere 
yönlendirilir.

Plastik malzemeler eritilerek 
yeni ürün hâline getirilir.

Plastik atıklar, türlerine göre ay-
rılır. Bu işlem, bir makine ya da 
insanlar tarafından yapılabilir.

1

2

3

4

5

6 
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Plastik atıkların geri dönüşümünü gösteren bu işlem basamaklarına göre 
aşağıdaki yargılardan doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” 
yazınız.

Plastik atıkların türlerine göre ayrıştırılması işlemi sadece makine-
ler tarafından yapılabilmektedir.

Taşıyıcı kamyonlarla tesislere taşınan plastik atıklar ilk olarak tür-
lerine göre ayrıştırılır.

Plastik atıklar eritilerek yeni ürün hâline getirilecekleri birimlere 
yönlendirilmeden önce küçük parçalar hâline getirilir.

Plastik atıkların geri dönüştürülmesinde uygulanan ilk işlem basa-
mağı, bu atıkların toplanmasıdır.

Dönüştürülüp yeni ürün hâline getirilecek plastiğin eritilmeden 
önce küçük parçalara bölünmesi gerekir.

Plastik atıklar eritildikten sonra makineler tarafından küçük parça-
lara bölünür.

Plastik atıkların küçük parçalara ayrılması aşamasında insan gücü 
devreye girer.

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........
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Kafiye (uyak) şiirin ahenk (uyum) unsurlarından biridir. Dize sonlarındaki ses 
benzerlikleriyle uyak yapılarak şiirde ses uyumu sağlanır. Şiirlerde aynı sesler-
le biten dizeler aynı harflerle gösterilerek şiirlerin uyak şeması çıkarılır.

       5. Etkinlik

Göğsümdeki ayla yıldız  
Yarışımda bitmeyen hız
Sakarya ve Dumlupınar
Tarihe sığmayan çınar
                Latif Karagöz

Ben bu hâlle geçirdim nice gençlik demleri
Ne kokladım bir çiçek ne de umdum bir güneş
Ne o güneş altında aradım kendime eş
Zindan gibi geçti o gençliğimin son devri
             Mehmet Behçet Perim

Çoğumuz kaldı yarım bulutlarla
Kimimiz daldı oysa kimimiz gövde ve kök
Bölünüp parçalandık acılı sınırlarda
Hiç suçumuz yokken düşlerimiz kan, köpük
Aklımızda yoktu düşmek zorbalıklara

                                 Hilmi Haşal

Doğduğum kasaba
Hasretini çekiyorum
Sana kavuşmak istiyorum
Pembe entarimi giyip
Yüksek sandallarımı geçirip
Arkadaşlarım kolumda
Annemin bakışları arkada
Sokaklarını dolaşmak istiyorum

Emel Ekin

a
a
b
b

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

Bu şiirin uyak 
şeması

a/a/b/b şeklindedir.

Bu şiirin uyak 
şeması

... /... /... /... 
şeklindedir.

Bu şiirin uyak 
şeması

... /... /... /... /...  
şeklindedir.

Bu 
şiirin uyak 

şeması
... /... /... /... /... /... 

/... /...
şeklindedir.

Aşağıdaki şiirlerin uyak şemalarını çıkararak örnekteki gibi yanlarına yazınız.
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Mektup, kişilerin ve kurumların özel veya resmî konularda haberleşmelerini sağla-
yan metin türüdür. Mektuplar, insanların bilgi, görüş ve düşüncelerini karşılıklı olarak 
birbirlerine bildirmek, isteklerini duyurmak için kullandıkları bir haberleşme aracıdır. 
Mektuplar türlerine göre özel mektuplar, edebî mektuplar, iş mektupları ve resmî mek-
tuplar olmak üzere dörde ayrılır.

• Mektupların sağ üst köşesine mektubun tarihi yazılır. Tarihten önce de mektubun 
yazıldığı yer belirtilir: 

Ankara, 28.05.2020 vb.

• Mektuplar hitapla başlar. Hitaptan sonra virgül kullanılır. Hitap bölümünde, mek-
tubun yazıldığı kişiye seslenilir:

Sevgili Teyzeciğim,
Canım Arkadaşım,
Kardeşim Ayşe, vb.

• Birkaç cümleden oluşan giriş bölümünde mektubun yazılış nedeni dile getirilir. 
Sonraki gelişme bölümünde ise anlatılmak istenenler yer alır. Sonuç bölümünde de iyi 
dileklerde bulunularak mektup sonlandırılır.

• Sağ alt köşeye mektubu yazanın adı ve soyadı eklenerek bunun üstüne imza atılır.

       6. Etkinlik
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Bu bilgileri göz önünde bulundurarak cephedeki askerlerimize hitaben bir 
mektup yazınız.
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Yukarıda anlatılanları özetleyen bir metinde aşağıdaki cümlelerden hangile-
rinin yer alabileceğini belirleyiniz. Özet metninde yer alabilecek cümlelerin 
başına çarpı (X) işareti koyunuz.

ÇOBAN
Bir zamanlar, Basra’da tek uğraşı oğluyla ilgilenmek ve onu en doğru biçimde 

yetiştirmek olan yaşlı bir adam vardı. Adam bütün parasını oğlunun eğitimine 
harcıyordu. Delikanlı birkaç yıllığına uzaklara gitti ve meşhur bir üniversitede za-
manın büyük âlimlerinden eğitim aldı. Tahsilini bitirip dönme zamanı geldi. Yaşlı 
adam, oğlunu kapıda bekliyordu. Oğlu eve geldi ve babasının elini öptü. Oğlu-
nun gözlerinin içine bakan adam, büyük bir hayal kırıklığına uğradı. Bu duygusu-
nu belli etmeden:

“Neler öğrendin oğlum?” diye sordu.
“Öğrenilebilecek her şeyi öğrendim baba.” cevabını verdi oğul.
“Peki, öğretilemeyecek olanı öğrendin mi?”
Delikanlı, babasının neden bahsettiğini anlamamıştı. İster istemez:
“Hayır.” dedi.
Babası:
“O hâlde, oğlum git ve öğretilemeyecek olanı öğren.” dedi.
Delikanlı, hocasına gitti ve kendisine öğretilemeyecek olanı öğretmesini istedi. 

“O hâlde, bu dört yüz koyunu al ve dağlara git.” dedi hocası. “Sayıları bini bu-
lunca geri gel.”

Genç, dağlara çıkıp çoban oldu. Hayatında ilk kez sessizlikle karşılaşıyordu. 
(…) Çobanlık yaptığı süre içinde yavaş ama kesin biçimde bütün dünyevi bilgi-
sini ve gururunu ardında bıraktı ve koyunlar gibi sessizleşti, büyük bir hikmet ve 
tevazu geldi üzerine. İki yılın sonunda, koyunların sayısı bini bulunca hocasının 
yanına gitti ve diz çöktü. Talebesinin yüzüne bakan hoca şöyle dedi: “Şimdi öğ-
retilemeyecek olanı öğrendin. Babanın yanına gidebilirsin.”     

                   (Kısaltılmıştır.)
Murat Çiftkaya

(    ) Basra’da bir adam yaşıyordu ve çocuklarını çok iyi yetiştirmek istiyordu.

(    ) Adam, oğlunun eğitimi için bütün imkânlarını seferber ediyordu.

(    ) Delikanlı, okulda çok mutlu ve başarılı olduğunu söyledi.

(    ) Baba, oğlunun okulda öğrenemediği bir şey olduğunu fark etti.

(    ) Delikanlı, babasının yanından ayrılarak tekrar okula döndü.

(    ) Hocası, delikanlıya bir görev verdi ve ondan çobanlık yapmasını istedi.

(    ) Delikanlı, hocasının teklifini kabul etti ve okumaya başladı.

(    ) Delikanlı, hocasının isteğini yerine getirdiği hâlde hiçbir şey değişmedi.

(    ) Hocası, delikanlıya verdiği görev tamamlandığında amacına ulaştığını söyledi.

       7. Etkinlik
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A) İstiklâl Marşı’mızın aşağıdaki dörtlüklerinde bulunan altı çizili ifadeleri 
inceleyiniz. Bu ifadelerde görülen söz sanatlarını örnekteki gibi kutucukların 
içine yazarak altı çizili ifadelerle eşleştiriniz.

B) Benzetme ve abartma ifadelerinin geçtiği iki cümle yazınız.

İSTİKLÂL MARŞI

(…)

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım! 

Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.

Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

(…)

Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda?

Şüheda fışkıracak toprağı sıksan, şüheda! 

Cânı, cânânı, bütün varımı alsın da Hüda, 

Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. 

(…)

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

Her cerîhamdan İlâhî, boşanıp kanlı yaşım,

Fışkırır ruh-ı mücerret gibi yerden na’şım;

O zaman yükselerek arşa değer belki başım.

(…)                       
 Mehmet Âkif Ersoy

Benzetme

Abartma

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

...........

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

Benzetme

Abartma

       8. Etkinlik

1. ……………………………………………………………………………………………

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

2. ……………………………………………………………………………………………

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