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“Hımbıl” bir sınıflandırma oyunudur. Kartlar hazırlanır. Sonra bu kartlar karıştırılıp oyunculara dağıtılır. Oyuncular ellerinde aynı gruptan olan kartları biriktirmeye çalışır. Her oyuncu biriktirdiği gruba
dahil olmayan bir kartı kendisinden sonraki oyuncunun alması için yere bırakır. Aynı grubu elinde
tamamlayan ve ‘‘hımbıl’’ diyerek kartları ortaya koyan ilk oyuncu oyunu kazanır.

1. Kart

Sıla

Matematik hem eğlenceli
hem zor bir derstir.
2. Kart

Türkçe dersinin en kolay
konusu isimlerdir.
3. Kart

Solunum sistemi Fen Bilgisi
dersinin konularından biridir.

1. Kart

Esin

Beden Eğitimi derslerini
iple çekiyoruz.

1. Kart

Elimdeki maketi gören
Teknoloji Tasarım öğretmenimizin ağzı açık kaldı.

2. Kart

2. Kart

3. Kart

3. Kart

Peygamberimizin hayatını
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
dersinde öğrendik.
Bilgisayar dersinde öğrendiğimiz yapay zeka kavramı
hepimizi heyecanlandırdı.

Mehmet

Rehber öğretmenimiz ile
TÜBİTAK projesi için çalışmalar
yaptık.

Müzik dersi alan her öğrenciye sol anahtarı çizme eğitimi
verilir.

Sıla, Esin ve Mehmet hımbıl oynamaktadır. Ellerindeki kartlarda yazan cümlelerin tamamı nesnel
ya da öznel cümle olduğunda kazanan belli olacaktır. Oyun şu şekilde ilerlemektedir:
Sıla 3. kartını yere bırakır.
Esin 2. kartını yere bırakır.
Mehmet 1. kartını yere bırakır.
Sonrasında oyuncular yerdeki kartları şu şekilde alırlar:
Sıla Mehmet’in bıraktığı kartı alır.
Esin Sıla’nın bıraktığı kartı alır.
Mehmet Esin’in bıraktığı kartı alır.
Bu duruma göre oyunun sonucuyla ilgili çıkarımlardan uygun olanları işaretleyiniz.

Kazanabilir:

Kazanamaz:

Esin

Kazanabilir:

Kazanamaz:

Mehmet

Kazanabilir:

Kazanamaz:
2
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Metinlerde geçen altılı çizili sözcüklerin, metinde kullanılan anlamlarını yanlarında verilen anlamlarıyla eşleştirerek oluşan şifreyi verilen kutucuğa yazınız.
NORMAL İNSAN
(...)
Normal bir insan olmak için o kadar çok kabiliyete, o kadar fazla meziyete, o derece mükemmel
bir dengeye ihtiyaç vardır ki eğer bu sıfatı kolay
kolay herkese yakıştımayıp yalnız kendimize münasip görüyorsak büsbütün de haksız sayılmayız.
Çünkü nihayet ne kadar ölçülü, ne kadar iyi niyetli, normal insan olmak hususunda ne derece
azimli olursak olalım nihayet hepimizde az çok
anormallik vardır.
Şevket RADO
(...)

Genel olana aykırı olan

anormallik

eş

Dengesi yerinde olmayan beş
Kurala aykırı olan

ta

Varmak, gelmek

fer

Elde etmek, erişmek

ref

(Kısaltılmıştır.)

HERKES KENDİ HAYATINI YAPAR
(...)
83 yaşındaki bir heykeltıraşa: “En beğendiğiniz eseriniz hangisidir?” demişler, “Şimdi yapmakla meşgul
olduğum eser.” demiş.Yapmakla meşgul olduğumuz
eser, bu fani dünyaya gözlerimizi kapayıncaya kadar
devam edecektir. İnsalar ancak hayatın baştan başa
bir eser olduğunu kabul etmekle bu yola girebilirler.
Herkes kendi hayatını yapacak, fethedecektir. Bu da
yükselmeye çalışmakla, daha üstün bir hayat seviyesine ulaşmakla olur.
Şevket RADO

ulaşmak

Birbirine katılmak

çi

Sorun

ba

Güç iş

sa

Problem

ol

Bir yarışmada çabayla
elde edilen başarı

cı

ÖĞÜT VERMEK
(...)
Bu dünya nimetlerinden herkese bir pay düşer. En
iyi payın iyi adama, doğru adama düşen pay olduğuna inanınız.
Sonra çalışınız, durmadan çalışınız. Fakat aynı zamanda eğleniniz de. Mesele, yorulmadan çalışmanın sırrını bulmaktadır.
(...)

mesele

Şevket RADO
(Kısaltılmıştır.)

DAHA İYİ OLABİLİR
(...)
Nice büyük adamlar, insan kudretinin dışında zannedilen muazzam işleri, yalnız azimleri sayesinde
muvaffak olmuşlar, o işleri yapmayı akıllarından
bile geçirmeyen insanlarsa varılan netice karşısında şaşakalmışlardır. Atatürk’ün çok güzel bir sözü
vardır: “Zafer, zafer benimdir diyebilenindir.”
(...)

zafer

Yengi
Savaşta kazanılan başarı

Şevket RADO
(Kısaltılmıştır.)

Şifre
3
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(Kısaltılmıştır.)

Etkinlik
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Sert şeyleri vurarak
veya ezerek parçalamak

8/A sınıfı öğrencileri sözcüklerin anlamları ile ilgili bir oyun oynamaktadırlar. Öğretmenleri sözçalara ayırmak
İri par
cüğün anlamları ile ilgili cümleler kurmalarını istemiştir. Buna göre
yıldızlı
değerlendirme yapacaktır. Anlamları verilen ilk sözcük ‘‘kırmak’’tır.
Sert şeyleri vurarak
veya ezerek parçalamak

Vücudun kemiklerinden
birini parçalamak
Sevdiği bir insanı üzmek

İri parçalara ayırmak

Yarışmada “kırmak” sözcüğünün anlamının sahip olduğu yıldız değerine göre dört yıldız
n
iklerinde
alan öğrenciyi belirleyerek
yandaki
kutucuğa
yazınız.
Vücudun kem
birini parçalamak

Futbol oynarken
bacağım kırıldı
sandım.

Kilolarcadiğ
fındığı
i bir insanı üzmek
Sev
bir saatte kırdı.

?

Simge
Depodaki bütün
odunları kırdım.

Eren

Erkan
Sana kırıldığımın
farkında
değil misin?

Selin

Sıra Sizde
Çevirmek

Dökmek
• Akıtmak, düşürmek			
• Saçmak, serpmek			
• Çok söylemek				
• Bir kaptan boşaltmak			

• Bir şeyin yönünü değiştirmek
• Öteki yüzünü görünür duruma getirmek
• Yönetmek, idare etmek		
• Bir yerin çevresini kuşatmak
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Siz de ‘‘dökmek ve çevirmek’’ sözcüklerinin anlamlarını inceleyerek her bir sözcükten en
az beş yıldız kazanacak şekilde cümleler kurunuz.

4

Etkinlik

4

Aşağıda verilen deyimlerin uygun olanlarını cümlelerdeki boşluklara örnekteki gibi yerleştirerek
çöp adamın kafa, kol ve ayak bölümlerini oluşturunuz.
Öğretmenimiz sınav başlamadan önce
“Bilmiyorsanız sakın cevabı ..........................,
soruyu boş bırakın.” dedi.

Poşetleri çarşıdan eve taşıyana kakollarım koptu
dar ...........................................................

Fatma teyze, mahalledeki zor durumda
olan çocuklara……………, çok sevilen
biridir.

Yıllardır ödediği kredi borçları
bitince ……………………….

Bankanın önünde uzun süre sıra beklemekten ……………………………..

•Dik kafalı
•Kafa dengi
•Kafadan atmak
•Her kafadan bir ses
çıkmak
•Geri kafalı

• Kolları sıvamak
• Kolları kopmak
• Eli kolu bağlı kalmak
• Kol kanat germek
• Kol gezmek

• Ayakları geri geri gitmek
• Ayağını denk almak
• Ayağına kadar gelmek
• Ayağı düze basmak
• Ayaklarına kara sular
inmek

Sıra Sizde
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Oluşturduğunuz çöp adamın göz, burun ve ağız bölümlerini cümle içinde kullanacağınız
uygun deyimlerle siz tamamlayınız.

5

Etkinlik

5

Ceyda, Esra, Ahmet ve Nihal isimli öğrenciler aşağıdaki cümleleri ögelerine ayırmışlardır. Öğrencilerin yaptığı çalışmanın sonucu grafikte gösterilmiştir.
Arkadaşımın annesi gözlük camını kırmış.

Sıra arkadaşım yeni aldığı kitabını okuyor.

En yakın dostum beni hayal kırıklığına uğrattı.
Ceyda, cümleleri aşağıdaki gibi ögelerine ayırmıştır. Grafikte gördüğümüz gibi iki özneyi, iki
nesneyi ve bir yüklemi doğru ayırdığı anlaşılmaktadır.

Arkadaşımın / annesi gözlük / camını kırmış.

Sıra arkadaşım / yeni kitabını / okuyor.

En yakın dostum / beni / hayal kırıklığına /uğrattı.
Siz de diğer öğrencilerin grafikteki verilerini inceleyerek aşağıdaki cümleleri değerlendiriniz. Grafiğe göre doğru olanlara (✓) yanlış olanlara (X) koyunuz.
3

2

özne
nesne
yüklem

1

0

Ceyda

Ahmet

Esra

Nihal
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*Grafikte her bir birim doğru ayrılmış bir ögeyi gösterir.

Esra tüm özneleri doğru bulmuştur.
Ahmet bütün ögeleri doğru ayırmıştır.
Nihal sadece bir nesneyi doğru bilmiştir.
Ceyda, Nihal’e göre daha çok nesneyi doğru bulmuştur.
Ahmet, Esra’dan daha çok ögeyi doğru bulmuştur.

Sıra Sizde
Cümleleri ögelerine doğru şekilde ayırınız.
Arkadaşını gören Ali, heyecanla ona koştu.

Hayattaki en büyük erdem, dürüstlüktür.

Sabahleyin pencerenin önündeki menekşeleri sula.
6

6

Etkinlik

Ayşegül Öğretmen, Türkçe dersinde fiilde çatı konusunu işlerken bir oyun planlamıştır. Sınıfın
zeminine aşağıdaki şekli çizmiştir. Öğrenciler sınıfa girdiğinde şeklin ne olduğunu anlayamamışlar, öğretmenleri de onlara başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar her sütunda geçişli fiillere
basarak yolu tamamlamaları gerektiğini söylemiştir. Yolda ilerlerken geçiş yönü sağa ve sola çapraz ya da ileridir. Her doğru adım 5 puandır. En çok puan toplayan öğrenci yarışmayı kazanacaktır.
Selin, Defne, İsmail ve Kadir adlı öğrenciler oyunu oynamak için gönüllü olmuşlardır. Seçilen
öğrencilerin izlediği yollar şu şekildedir:

Selin

iç-

Defne

yürü-

İsmail

gör-

Kadir

gör-

→
→
→
→

boyaokuokugül-

→
→
→
→

yazkırkırseslen-

→
→
→
→

itsevsevsev-

→
→
→
→

düşünbirikdüşündüşün-

→
→
→
→

bildökbildök-

Yarışmayı tamamlayan öğrencilerin aldığı puanları isimlerinin yanındaki kutucuklara
yazınız. Yarışmada en yüksek puanı alan öğrenci veya öğrencileri belirleyiniz.
Selin

Defne

bak-

otur-

İsmail

doğ-

uğra-

Kadir

taşın-

yıkan-

BAŞLA

bitir

gör-

gül-

seslen-

sev-

birik-

dök-

yürü-

oku-

kır-

kork-

düşün-

uyu-

ağla-

boya-

kalk-

it-

sus-

bil-

iç-

bin-

yaz-

değiş-

küs-

sızlan-

Sıra Sizde

...................... → ........................ → ........................ → ........................ → .......................
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Siz de geçişli fiilleri takip ederek farklı bir yoldan bitişe ulaşınız.

7

Etkinlik

Balık kılçığında verilen bilgilerden hareketle aşağıdaki şiirlerde kullanılan söz sanatlarını belirleyiniz. Tespit ettiğiniz söz sanatlarını örnekteki gibi açıklayınız.

ABARTMA

BENZETME
ilgi kurma

mübalağa

anlatımı
güçlendirme
zayıftan
güçlüye
benzetme
sebebi

daha büyük
daha küçük
mantık dışı

tezatlık

teşhis
insan dışı
varlık

zıt anlam
anlamı
güçlendirme
duygusal
zıtlık

kişilik
kazandırma
insana özgü

KİŞİLEŞTİRME

KARŞITLIK
O çay ağır akar, yorgun mu bilmem,
Mehtabı hasta mı, solgun mu bilmem,
Yaslı gelin gibi mahzun mu bilmem,
Yüce dağ başında siyah tül vardır.
Rıza Tevfik BÖLÜKBAŞI

Yaylımız tüketirken yolları aynı hızla
Savrulmaya başladı karlar etrafımızda.
Karlar etrafı beyaz bir karanlığa gömdü,
Kar değil, gökyüzünden yağan beyaz ölümdü.
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
		

1

4

Emrah der ki düştüm dile,
Bülbül figan eder güle,
Güzel sevmek bir sarp kale,
Ya alınır, ya alınmaz.
		
Erzurumlu Emrah
		

5

2

Şimşek gibi bir semte atıldık yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün doludizgin boşanan atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla...
			Yahya Kemal BEYATLI
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3

6

Saçlarındaydı bütün tılsımı binbir gecenin,
Seher alnında, şafaklar gülüşündeydi senin.
Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken,
Bir uzak yıldıza benzerdi güneş sen varken.
		
Faruk Nafiz ÇAMLIBEL
		

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum, bana seni gerek seni
		
Yunus Emre
		

Benzetme

Kişileştirme

Abartma

yorulması
1 çayın
................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Karşıtlık
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Aşağıdaki tabloda verilen cümlelerin çatı özelliklerini inceleyerek soruları cevaplandırınız.
3
1
2
Yorulunca ilk gördüğü çeşmeden Toplantı bitince masadaki bar- Seninle ilgili çok olumlu düşüncekana kana su içti.
daklar toplandı.
lerim var.
4
Binalar depremden etkilenmedi.

5
Yeni aldığı arabasını özenerek yıkadı.
7
8
Diktiğim ağaç gün geçtikçe büyü- Eğirdir Gölü bir tatlı su gölüdür.
yordu.
10
Dedemden kalan köstekli saat
çok eskiydi.

2

3

4

5

11
12
Hayatını anlatan romanı üç yılda Okuduğu romandaki kahramanın
yazdı.
hallerine kahkahalarla güldü.

Tablodaki cümlelerin hangisi veya hangilerinde etken fiil vardır?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tablodaki cümlelerin hangisi veya hangilerinde edilgen fiil vardır?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tablodaki cümlelerin hangisi veya hangilerinde geçişli fiil vardır?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tablodaki cümlelerin hangisi veya hangilerinde geçişsiz fiil vardır?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Tablodaki cümlelerin hangisi veya hangilerinde çatı özelliği aranmaz?
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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6
Ortaya konan problemin çözümü
sınıfça düşünüldü.
9
Gelecekte, uçan arabaların olacağı öngörülüyor.

Etkinlik

9

Efe, küçük kardeşi Ege’nin telefonunu karıştırmaması için telefonunda bir şifre deseni oluşturmak ister. Şifre desenini telefondaki edilgen çatılı fiilleri takip ederek çizer.
Efe’nin oluşturduğu şifre desenini yanındaki telefona çiziniz.

ŞİFRE

ŞİFRE

Kapılar
açıldı.

Arabamız
satıldı.

Kapıyı
açtınız.

Ayşe
süslendi.

Bulaşıklar
yıkandı.

Soğuk
su içtik.

Sınıfı
süsledik.

Kahveler
içildi.

Sınıf
süslendi.

Sıra Sizde
Verilen telefondaki boyalı kısımlara etken fiillerin, boyasız kısımlara da edilgen fillerin yer
aldığı cümleler yazarak telefonun şifresini oluşturunuz.
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ŞİFRE
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Etkinlik
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OKUMAK VE YAZMAK ZAMANLA YARIŞMAKTIR
İnsanlığın kaynağı ve uygarlık tarihi yazının icadı ile başlamıştır. Yazı ile birlikte, okuma
ön plana çıkmıştır. Okumak ve yazmak insanoğlunun vazgeçilmez unsurlarından biri
olmuştur. Çünkü insanlar arasında iletişimi, haber alma ve vermeyi bu iki kavram çağlar
boyu üstlenmiştir. Yazmak, özgün düşünceler üretmektir. Bir bakıma yaşanan dönemin
insanlarını konuşturmak ve tarihe tanıklık etmektir. Diğer bir deyişle, zaman ve mekânı
irdelemektir, sorgulamaktır. Bütün bu ögeleri yan yana koyarsak yazılı eserler geleceğe
ışık tutan tarihi belgelerdir.
Konuşmak sadece insanla insan arasında geçen anlık meram anlatma, sorunları karşısındakine anlatmak ve bir konuda rahatlamaktır. Oysa okumak ve yazmak (Sabahattin
Eyüboğlu’nun deyişiyle “can gözüyle”) insanı insan yapan, özgün ufuklar geliştiren, kişiye
veya kişilere düşünce aktarımı, fikir taşıyıcılığı sağlayan en önemli etkileşim aracıdır.
Başka bir deyişle insanın ruhsal ve fiziksel yapısının labirentlerinde dolaşan, düşünce
denilen o yüce erdeme ulaşmadır. Bütün bunların ötesinde düşüncelerimizi, bilgilerimizi belirli bir disipline sokar. Mehmet Kaplan’ın o güzelim filozofik sözüyle yazarak
düşünmek bilgi aktarımı olduğu kadar bilgilerin de sonsuzluğuna ulaşmaktır. Son kapı
da bilgeliktir. Alain’in o ünlü kitabının adı gibi Minerva veya Bilgelik de diyebiliriz. İşte o
kutsal kapıyı açmak ve girmek ya da Koca Yunus’un deyişiyle ballar balını bulmak ve onu
duyumsamak, özümsemek insanın iç özgürlüğüdür.
(…)
Özetle; okumak ve yazmak insanın, insanlığın ortak merakı, zevki ve alışkanlığıdır.
Kitaplar, milyonlarca insana hitap eden, mesajlar sunan yazılı belgelerdir. Ölümlü insanoğlu zamanını iyi değerlendirerek, programlayarak okumak ve yazmak edimini hayatın
bir şartı olduğunu bilerek, algılayarak kendi dünyasını kurmalıdır. Çünkü insan zamanı
durduramamakta, zamanı en iyi değerlendiren onun hâkimi olmakta ve kendisi kazanmaktadır.
Şener ÖZTOP
(Kısaltılmıştır.)

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

Yazara göre “Okumak ve yazmak insanoğlunun vazgeçilmez unsurlarından biri olmuştur.” Bu düşüncenin gerekçesini yazınız.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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“Yazmak, özgün düşünceler üretmektir.” cümlesi düşünceyi geliştirme yollarından tanımlamaya örnektir. Tanımlamanın metinde geçen bir örneğini de siz gösteriniz.

Metinde konuşmak, okumak ve yazmakla karşılaştırılmıştır. Hangi yönden karşılaştırıldığını metinden örnekler vererek açıklayınız.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

“Yazılı eserler geleceğe ışık tutan tarihi belgelerdir.” Metinde bu yargıya ulaşmamızı sağlayan ifadeler nelerdir?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Metindeki okumak ve yazmak ile ilgili düşünceleri desteklemek amacıyla kimler tanık
gösterilmiştir?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Metinden hareketle okuma ve yazmanın insan hayatındaki yeri ve amacı nedir?
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Yazarak düşünmek felsefi açıdan nasıl ifade edilebilir? Metne göre bu ifade kimler tarafından örneklendirilmiştir?
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......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

‘‘Bütün bu ögeleri yan yana koyarsak yazılı eserler geleceğe ışık tutan tarihî belgelerdir.’’
cümlesinde altı çizili sözcük grubunun yerine getirebileceğiniz sözcük ya da sözcük grupları yazınız.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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KEKİK
Sinir sisteminde, astım, bronşit, verem ve diğer hastalıklarda, solunum yollarını steril etmekte,
düşük tansiyonu normal hale getirmede, kansızlıkta, iştah açmada, hazım zorluğunda, bağırsaklardaki kokuşma ve gazda, ishallerde, soğuk algınlığında faydalıdır. Bedeni kuvvetlendirir. Kalp
çarpıntısını keser. Bağırsak iltihaplarını iyileştirir. Kandaki şeker miktarını azaltır.

IHLAMUR
Marmara, Batı Karadeniz, Orta Toroslar ve Kuzey Anadolu’da yayılış gösteren 20-30 metre boyunda sık dallı, geniş piramit tepeli bir ağaçtır. Çoğunluğu ağaç, bazıları da boylu çalı halinde
kışın yaprağını döken bitkilerdir. Soğuk algınlığına ve öksürüğe karşı en etkili ve en yaygın olarak
kullanılan doğal ilaçlardan biri olan ıhlamur, uykusuzluk, spazm ve kan dolaşımı bozukluklarında
da kullanılır.

FESLEĞEN
Yatıştırıcı, gaz söktürücü, mideyi rahatlatıcı, sindirimi uyarıcı etki gösterdikleri belirlenmiştir. Bitki
özsuyu, sinek ve böcek ısırıklarının tedavisinde doğrudan ısırılan bölgeye sürülerek kullanılır. Fesleğen ayrıca antibakteriyel özelliğe de sahiptir. Fesleğenin lezzetli bir baharat olarak her mutfağın
başköşesini almıştır.

ZENCEFİL
Zencefil, mide bulantısı, şişkinlik ve kolik gibi sindirim problemlerine karşı başarıyla kullanılabilir.
Yolculuk kusmalarına karşı etkilidir. Antiseptik etkisi sayesinde, mide ve bağırsak enfeksiyonlarına
ve hatta gıda zehirlenmelerine karşı kullanılabilir. Zencefil kan dolaşımını uyarır ve böylece kanın
yüzeysel bölgelere de rahatça ulaşmasını sağlar. Terletici ve ateş düşürücü etkileri vardır. Öksürük,
grip, soğuk algınlığı ve solunum yolları hastalıklarında, ısıtıcı ve yatıştırıcı etkiye sahiptir. Ayrıca
iştah açar ve kabızlığa karşı da kullanılabilir.

Açıklaması verilmiş olan bitkilere ait özelliklerin numaralarını ilgili bölümlere yazınız.

KEKİK

IHLAMUR

FESLEĞEN
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1- Kan dolaşım bozukluklarında kullanılır.
2- Gıda zehirlenmelerine karşı kullanılabilir.
3- Sindirim problemlerine karşı etkilidir.
4- Antibakteriyel etkiye sahiptir.
5- Soğuk algınlığına karşı etkilidir.
6- Bağırsak iltihaplarını iyileştirir.
7- İştah açıcı etkisi vardır.
8- Öksürüğe karşı kullanılır.
9- Baharat olarak mutfakta kullanılır.
10- Sinir sistemi rahatsızlıklarında faydalıdır.

ZENCEFİL

Sıra Sizde
Birtakım rahatsızlıkları bulunan Özgür Bey, Selda Hanım , Pınar Hanım, İrfan Bey ve
Fatma Hanım tüketebilecekleri alternatif bitki önerileri istiyorlar. Bu kişilerin şikayetlerine göre kendilerine uygun olan bitkileri yazınız.

Önümüzdeki hafta sınavlarım
var. Uzun süredir çalışıyorum
ama kendimi bir türlü hazır
hissedemiyorum.
Kendimi sürekli uykusuz hissediyorum. Ne içebilirim?

Canım işe gitmek istemiyor
çünkü kendimi güçsüz hissediyorum. Çabuk yoruluyorum.
İştahım da yok. Ne içebilirim?

Özgür Bey

Pınar Hanım

Hafta sonu pikniğe gitmiştik.
Masada otururken elimde
hafif bir acı hissettim. Önemsememiştim ama eve gelince
elimin biraz şiştiğini fark ettim.
Sanırım böcek ısırmış. Ne kullanabilirim?

Selda Hanım

Geceden beri biraz bulantım var. Ara ara midemde
de ağrı hissediyorum. Dün
akşam yediğim balığın tadını pek beğenmemiştim
zaten. Zehirlenmiş olabilirim. Ne önerirsiniz?

İrfan Bey

5. TEMA

Ani mevsim değişikliğinden midir yoksa uzun bir
diyetin sonucu mudur bilmiyorum ama ellerim ve
ayaklarım bir türlü ısınmıyor. Kan dolaşımım zayıfladı sanırım. Şikayetimi gidermede yardımcı olacak
bir öneriniz var mı?

Fatma Hanım
14
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Atasözleri, yaşamla ilgili genel öğüt ve tavsiye verir.
Deyimler, bir insanın içinde bulunduğu durumla ilgili söylenir.
Buna göre, karışık olarak verilmiş deyim ve atasözlerinin numaralarını uygun oldukları bölümlere yazınız.
ÖĞÜT VEYA TAVSİYE VERİR.
1- Armut piş, ağzıma düş.
2- Ayıkla pirincin taşını.
3- Aç doymam, tok acıkmam sanır.
4- Bal bal demekle ağız tatlanmaz.
5- Ne şiş yansın ne kebap.
DURUM BİLDİRİR.

6- Ekmeden biçilmez.
7- Kaçan balık büyük olur.
8- Adet yerini bulsun.
9- Minareyi çalan kılıfını hazırlar.
10- Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.

1. Bağa bak, üzüm olsun, yemeye yüzün olsun.
2. Üzüm üzüme baka baka kararır.
3. Birlikten kuvvet doğar.
4. Mızrak çuvala girmez.
5. Kır atın yanında duran ya huyundan ya suyundan.
6. Toprağı işleyen, ekmeği dişler.
7. Ağaç yaprağıyla gürler.
8. Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
9. Görünen köy kılavuz istemez.
10. Topalla gezen, aksamak öğrenir.
11. Zahmetsiz rahmet olmaz.
12. Yalnız taş, duvar olmaz.
13. Güneş balçıkla sıvanmaz.
14. Bir elin nesi var, iki elin sesi var.
15. İsin yanına varan is, misin yanına varan mis kokar.
16. Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.
15
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Öğretmeni, Ali’ye aynı anlam alanına gelen atasözlerinden bir ödev hazırlamasını istemiştir.
Ali bu ödevi hazırlamak için dedesinden yardım istemiş ve dedesi Ali’ye aşağıdaki atasözlerini
vermiştir.

Sıra Sizde
Ahmet dedenin söylediği atasözlerinin anlam alanlarını belirleyen Ali’ye atasözlerini bu alanlara yerleştirirken yardımcı olunuz. Atasözlerinin numaralarını uygun alanlara yazınız.
ARKADAŞLIK

ÇALIŞMAK

GERÇEKLİK
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BİRLİK ve BERABERBERLİK
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