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11. Etkinlik
Yazdıklarını düzenler. (Metinde yer
alan yazım ve noktalama kuralları
ile sınırlı tutulur.)
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Cümlenin ögelerini ayırt eder.
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Verilen bilgilerin bazıları sadece anı veya günlük türüne aittir. Bazı bilgiler ise anı ve günlük
türünün ortak özellikleridir. Özellikleri inceleyerek bunların hangi türe ait olduklarını bulunuz,
özelliklerin numaralarını alttaki kutucuklara yazınız.
1. Olayı yaşayan kişi tarafından yazılır.
2. Yazarın yaşamından izler taşır.
3. Olaylar, tarih atılarak günü gününe yazılır.
4. Birinci kişi ağzından yazılmış kısa ve özlü yazılardır.
5. Tarihsel gerçeklerin öğrenilmesine katkı sağladığı için tarihçilere ışık tutar.
6. Konuşma diline yakın bir dil kullanılır.
7. Tarih, roman, gezi yazısı, biyografi ve anı için birer belge değeri taşırlar.
8. Yaşanmakta olanı değil, yaşanmış olanı anlatır.
9. Yazarın unutulmasını istemediği gerçekleri kalıcı kılar.
10. Günlük olaylar ve olgular bu yazı türü ile yazılabilir.
11. Her türlü anlatım tekniğinden yararlanılır.
12. Olaylar ön plana alınarak yazılır.
13. İnsan belleğinde iz bırakan olay ve olguları anlatır.
14. Anlatılanlar kurgu değil, gerçek olaylardır.
15. Yazar, gözlem ve izlenimlerini aktarır.
16. Anlatılan olayın üzerinden fazla vakit geçmediği için duygusallık ön plandadır.
Günlük

Anı ve Günlük

Anı

Sıra Sizde
Günlük türüne ait özellikleri dikkate alarak siz de bir gününüzü anlatan bir yazı yazınız.
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ATATÜRK VE TÜRK KADINI

Atatürk annesini çok severdi. Annesinin sevdiği bir şarkıyı duyduğu zaman gözleri yaşarırdı.
Şu hikâyeyi hem Atatürk’ten hem de sonradan, kardeşi
rahmetli Makbule Atadan’dan dinlemiştim:
Büyük Taarruz’dan önce idi. Biz harp hazırlıkları ile meşguldük. Cepheye hareket gününü Ankara’daki yabancı
temsilciler fark etmesinler diye bir çay ziyafeti tertiplenmişti. O gün Ankara’da herkes çay ziyafetine gitmişti. Ben de sefer kıyafetlerimi giyerek anneme veda için
odasına girdim. Annem rahatsızdı. Yatağında oturuyordu. Elini öptüm izin istedim.
“Nereye?” dedi.
“Çay ziyafetine.” dedim.
“Bu kıyafet ziyafete mahsus değil.” dedi. Çizmelerimi gösteriyordu. Fakat üstelemedi. Üzülmesin
istiyordum.
Biz gittikten, saatler geçtikten sonra meraklanmış, Merkez Kumandanı’nı çağırtmış:
”Nerede benim oğlum?”
“Efendim, çay ziyafetine gitti.“
“Hayır, çay ziyafetine gitmedi. Ben biliyorum. O, muharebeye gitti. Bir kalem kâğıt getirin, benden
ona bir mektup yazın.”
Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım oğluna şu mektubu yazdırmış:
“Oğlum, seni bekledim. Dönmedin. Çay ziyafetine gideceğini söyledin. Ama ben biliyorum, sen cepheye gittin. Sana dua ettiğimi bilesin. Harbi kazanmadan dönme.“
									Annen
Atatürk, bu mektubu aldığını anlatırken sanki yeni almış gibi duygulanıyordu. “İşte benim annem.” diye arkadaşlarına gösterdiği o mektup, zaferin kazanılmasına yardım etmişti. Çünkü o mübarek annenin dileği, cephede onu okuyan ve duyanların hepsini harekete geçirmişti.
Atatürk, bütün annelere saygı gösterirdi. Zaten kadınları saymak, onlara yer vermek, onları öne
geçirmek, anayı saymak ve bunu belirtmek değil midir? Küçük Ülkü’yü bile dört yaşında olduğu
hâlde yanına oturturdu. Bir gün o da anne olacak diye onu korurdu. Atatürk, tesadüf ettiği her
anneye kendi annesini sayar gibi saygı göstermekle kendi öz annesini her defasında yüceltmiştir.
(…)
Atatürk’ümüzün kadın hakkındaki anlayışını kendi
eliyle yazdığı notlardan okuyalım. Bu notlar, Yardım Sevenler Derneğinin ismi, son şeklini almadan önce bir
toplantıda isim münakaşa edilirken kendisi tarafından
yazılmış, o zamanki reis Bayan Eldeniz’e okutulmuştu.
Birisi “İsim, Yoksul Kadınlara Yardım Derneği olsun.” demişti. Atatürk’ün yüzüne, düşünceli, çatık kaşlı bir hava
gelmiş ve fotokopisini bu yazının sonuna koyduğum
şu notları yazmıştı:
‘‘Yoksul kadın, burada hiçbir şeyi olmayan kadın anlamında alınmıştır. Hâlbuki kadın denilen bir varlık kendiliğinden yüksek bir varlıktır. Onun yoksulluğu olamaz.
Kadın yoksul demek, onun bağrından kopup gelen
bütün insanlığın yoksulluğu demektir. Eğer insanlık bu
halde ise kadına yoksul demek uygun görülebilir.
Hakikat bu mudur? Eğer kadın dünyada çalışan, muvaffak olan, zengin olan, maddi ve manevi zengin eden
insanları yetiştirmişse ona yoksul sıfatı verilebilir mi?
Verenler varsa onlara nankör denirse doğru olmaz mı?’’
(…)
3

Büyük bir adamın bütün eserini, eserinin bir parçasında görebiliriz. Türk kadınına verdiği şerefli
yerden, bütün Türk inkılabını görebiliriz.
Bugün, Türk kadını fiilen Türk ordusuna katılmıştır. Bu, Atatürk inkılaplarının devamı demektir.
(…)
Hiç şüphesiz Atatürk’ün bahsettiği millî ülkü, yurtta sulh, cihanda sulh prensibi idi. Buraya, elimizde bulunan bir vesikayı daha koymak isterim, bu da doğrudan doğruya Atatürk’tendir:
“Türkiye Cumhuriyeti’nin esas düşüncesi, kadınları değil, erkekleri dahi savaş meydanına götürmemektir. Fakat Türk ulusunun yüksek varlığına, hangi taraftan olursa olsun ilişildiği zaman, işte o
vakit Türk kadınları, Türk erkeklerinin bulunduğu yerde hazır, nazır ve faal olacaklardır. Bu, beşeriyetin yüksek huzuru, sükûnu ve dünya insanlığı için lazım bir ödev olduğundandır ki Türk kadını
bunu yapacaktır, yapagelmektedir ve yapar.”
									
Perihan Naci ELDENİZ
									
(Kısaltılmıştır.)
Soruları metne göre cevaplayınız.
1. Annesi, Atatürk’ün çay ziyafetine gittiğine neden inanmamıştır?
2. Atatürk sefere gittiğini neden annesine söylememiştir?
3. Atatürk’ün annesinin yazdığı mektubun savaşın kazanılmasında nasıl bir etkisi olmuştur?
4. Atatürk’ün bütün annelere saygı gösterdiğini nereden anlıyoruz?
5. Atatürk ‘‘Yoksul Kadınlara Yardım Derneği’’ ismine neden karşı çıkmıştır?
6. Atatürk’e göre hangi durumda kadına yoksul demek uygun görülebilir?
7. Kadınlarla ilgili hangi düşüncede olanlara nankör denilebilir?
8. Türk kadınları ne zaman vatanın savunmasında aktif rol alacaklardır?

Metinde geçen “Büyük bir adamın bütün eserini, eserinin bir parçasında görebiliriz. Türk kadınına verdiği şerefli yerden, bütün Türk inkılabını görebiliriz.” cümlelerinden hareketle Atatürk’ün
mimarı olduğu Türk inkılabının (devriminin) hangi şartlar altında ve ne durumda gerçekleştiğini
değerlendiriniz.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Soldan sağa
1. Cümlede yaklaşma, bulunma, uzaklaşma
1
7
13
bildiren, yüklemi yer anlamıyla tamamlayan
5
ögeye yer………..denir.
2. Utanma, utanç duyma.
21
16
3. a. “Sabahları Rana erken kalkar.” cümlesin8
12
deki özne. b. “Hangi kişi?” anlamında cümlede
özne, tümleç, nesne, yüklem görevinde kulla9
nılan bir söz.
2
17
4. a. … bilenin, kılıç kuşananın. b. Bu iki güreş22
4
çi başa …… güreştiler.
5. Cümlede öznenin yaptığı iş ve eylemden
15
doğrudan etkilenen ögedir.
14
18
3
6. “Elalem ne der?” cümlesindeki özne.
7. Dikbaşlı anlamında bir söz.
8. a. “Hemen aşağıya in!” cümlesinin yüklemi.
19
20
b. “Faturalarınız ödenir, sigorta işlemleriniz ya6
11
10
pılır.” cümlesindeki yüklemlerden biri.
9. a. Yön, zaman, tarz, sebep, miktar, vasıta
ve şart bildirerek yüklemi tamamlayan ögeye
……. tamlayıcısı denir. b. “Yeni müdürümüz şirketimize teknoloji, sistem ve yeni bir bakış getirdi.” cümlesindeki belirtisiz nesne görevinde bir sözcük.
10. a. “Bugün pazardan gelirken ne aldın?” cümlesindeki belirtisiz nesne. b. “Yeşil ve iri gözleri çok sevimliydi.” cümlesinde öznenin sıfatlarından biri.
11. a. “Ürün bozuk çıkınca aldığı yere ürünü …………etti.” cümlesinin yüklemini tamamlayınız. b. “Kalbimde derin izler bıraktı.” cümlesinde belirtisiz nesne ögesi olan sözcüklerden birinin yalın hâli.
12. “Eğitim bireydeki davranışları …………………….yönde değiştirmeyi amaçlar.” cümlesinde boşluktaki
sözcük.
Yukarıdan aşağıya
1. “Türkçemiz bizim dil bayrağımızdır.” cümlesinin öznesi.
2. “Dün marketten nane aldım.” cümlesindeki belirtisiz nesne.
3. a. “Soruyu benim soruşum da manidardı.” cümlesinin yüklemindeki sözcüğün yalın hâli. b. Türk alfabesinin yirmi birinci harfinin adı, okunuşu.
4. a. “Yazın başı pişenin kışın …ı pişer.” Boşluğa gelecek sözcük. b. Cümlelerde öge olarak kabul edilmeyen
bir ünlem. c. Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara leke.
5. a. Cümlelerde özneyi bulduktan sonra belirtisiz nesneyi bulmaya yarayan soru. b. “Yemekten sonra evin
üst katına çıktık.” cümlesinde yer tamlayıcısı olarak kullanılmış sözcüklerden birinin yalın hâli.
6. a. “Bırak dertlerimle, hüzünlerimle beni.” cümlesinde “bırak” sözcüğünün öge olarak karşılığı. b. “Kışın rüzgâr sert esiyor.” cümlesinde yüklemin kök hâli. c. Cümlelerde ögeler bulunurken cümle dışı unsur olarak
kabul edilen bağlaçlardan biri.
7. “Ansızın susuverdi.” cümlesindeki zarf tamlayıcısının yerine getirilebilecek bir sözcük.
8. a. “Cemre, Ali, Cem ve Nihal soruların tamamına doğru cevap verdiler.” cümlesinde öznelerden biri. b. “Bu
sis çok hoş görünmüyordu.” cümlesinde nitelenen özne.
9. “Belirtiler hastanın iyileştiğini gösteriyor.” cümlesindeki öznenin yalın hâli.
10. a. “Seni anladığımı sana kaç kez söyledim?” cümlesindeki yer tamlayıcısı. b. “Yemekten önce elma yemem, erik severim.” cümlesindeki nesnelerden biri.
11. a. Ezgi, türkü, nağme, şiir anlamında bir sözcük. b. “Bu yıl şehrimiz turist akınına uğradı.” cümlesinin
öznesi.
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SPOR VE MÜZİK İLİŞKİSİ

Müzikle rahatlama her branşta sık sık kullanılan bir yoldur. Geçmişte ve günümüzde sporcular,
performans yükseltmede ve rahatlamada müziksel bellekten sürekli faydalanmışlardır. Günümüzde araştırmalar müziğin, egzersiz sırasında ve rahatlamada verimli etkileri olduğunu göstermektedir.
Yapılan araştırmalarda, müzikle birlikte yapılan egzersizlerde, müziğin bir dış etken olarak tüm
mekanizmamızın üzerinde olumlu etkileri olduğu birçok kez bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Kanada’daki McGill (Mekgil) Üniversitesi’nden David Levitin (Deyvid Livıtın) ve ekibinin araştırması, müzik dinlerken beynin morfin gibi etki gösteren opioid kimyasalını salgıladığını ve bunun da spor esnasında oluşan ağrıları azaltmaya yardımcı olduğunu gösterdi. New Scientist (Niv
Sayntist) dergisinde yayınlanan Levitin ve ekibinin çalışmalarına göre müzik bağışıklık sistemini
güçlendiriyor ve stresi de azaltıyor.
Ünlü Alman matematikçi J.W. Richard Dedekind, (Cey.dabülü. Riçırd Deydikind) müziğin yüzücüler üzerindeki etkilerinden şöyle bahsetmiştir: “Yarış için heyecan duyan yüzücüler, müziğin ritmi
ile canlanarak daha yüksek bir performans göstermektedirler. Sinirli ve agresif ruh hâllerinden,
yüzmeden önce dinledikleri müzik sayesinde kurtulabilmektedirler. Yüzücüler, dinledikleri çeşitli
müziklerin yardımıyla daha hızlı ve tempolu yüzebilmektedirler.”
2002 yılında Meeks (Miiks) ve Herdegen (Herdıgın) tarafından yapılan araştırmada, motivasyon
süresini artırmak için yapılan deneylerde müzik daha uzun süre kullanılmış ve olumlu sonuçlar
alınmıştır.
Egzersiz yaparken dinlenilen müziğin etkilerinin araştırıldığı incelemelerde, dayanıklılık ve yüksek performansı sürdürmeyi gerektiren antrenmanlarda müziğin etkileri araştırılıp egzersiz sırasında performansı, performansın süresini artırdığı ve büyük geri kazanım sağladığı tespit edilmiştir. Örneğin ağırlık kaldırmada, ağırlığın kaldırıldığı süre ile seçilen müzik, bölümlerine ayrılarak
aynı şekilde sürekli motivasyonun yükseltilmesi sağlanmıştır.
(…)
Genel çerçevede bakıldığında, yapılan tüm bu bilimsel araştırmalarda, ritmik karakter ve fiziksel
beceriler arasındaki ilişki, müziğin çevreyi algılamada ve motor becerilerinin arttırılmasında etkili
olduğunu ortaya koymuştur. Sporcu tarafından dinlenen tempolu, güçlü vuruşları olan müziğin
kalp ritmini etkilediği belirlenmiştir ve müzikteki ritim ile insan hareketi arasında hatırı sayılır benzerlikler vardır.
Yapılan araştırmaların sonuçlarına bakıldığında müziğin sporcular tarafından egzersiz sırasında
kullanımının sporcuda kendine güven, kendine değer verme, konuya odaklanma, daha fazla egzersiz yapma konularında sporcuları olumlu etkilediği görülmüştür.
									(Kısaltılmıştır.)
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1. Metnin ana fikrini bulmamızı sağlayacak yardımcı düşünceleri örnekteki gibi sırayla yazınız.
Müziğin tüm mekanizmamızın üzerinde olumlu etkisinin olması,
Spor esnasındaki ağrıları azaltmaya yardımcı olması,

2. Bulduğunuz yardımcı düşüncelerden hareketle metnin ana fikrini yazınız.

Sıra Sizde
AKINCI
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik;
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kafilelerle…
Şimşek gibi atıldık bir semte yedi koldan,
Şimşek gibi Türk atlarının geçtiği yoldan.
Bir gün yine doludizgin atlarımızla
Yerden yedi kat arşa kanatlandık o hızla…
Cennette bugün gülleri açmış görürüz de
Hâlâ o kızıl hâtıra titrer gözümüzde!
Bin atlı, akınlarda çocuklar gibi şendik,
Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik!
		
Yahya Kemal BEYATLI

4. TEMA

Şiirlerde genellikle ana fikir yerine ana duygu karşımıza çıkar. Bir yazarın didaktik eserlerde belli
bir düşünceyi okuyucuya aşılamaya çalışması ana fikir, şiirde belli bir duygunun okuyucuya hissettirilmesi tema olarak karşımıza çıkar. Bu bilgiden hareketle “Akıncılar” şiirinde şairin hangi duyguyu işlediğini metnin bölümlerinden yapacağınız çıkarımlarla belirleyiniz.

Şiirin Teması:
7
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Etkinlik

TALİHE DAİR
Epeyi oluyor, bir kitapta okumuştum: Talih denen şey günün muhtelif saatlerinde, tıpkı ince bir
su gibi kısa fasılalarla avucumuzun içinden akar geçermiş. Fakat ne çare ki talih avucumuzun içinden geçtiği sırada bizim elimiz ya kapalı olurmuş veya açık. Halbuki talih insanın avcunun içinden
geçtiği sırada eli kapamak lazımmış ki yakalanabilsin! Bizim talihli dediğimiz insanlar bu kitabın
muharririne göre avuçlarını en münasip zamanda, yani içinden talih geçtiği sırada kapamayı bilen
insanlarmış.
(...)									Şevket RADO
									(Kısaltılmıştır.)
A) Açıklaması verilen sözcükleri metinden bularak bulmacaya yerleştiriniz.
1. Çeşit çeşit, çeşitli.
2. Az denmeyecek kadar, oldukça, hayli, epeyce, epeyice.
3. Aralık, ara, kesinti.
4. Şans.
5. Yazar.
6. Uygun, yerinde.

2
1
3
4

6
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B) Aşağıdaki metinde geçen altı çizili sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız. Anlamını öğrendiğiniz sözcükleri cümle içinde kullanınız.
(...)
İnsanlardan bazılarının talihli, bazılarının da talihsiz olduğuna inanmayan pek az insan vardır.
Hatta gün olur, işlerimiz aksi gittikçe kendi talihsizliğimize bile yanar dururuz. Talih diye bir şeyin
var olduğuna inandığımıza göre nedir bu talih? Acaba bir insan dünyaya güzel veya çirkin geldiği
gibi talihli veya talihsiz olarak mı doğuyor? Buna hiç ihtimal vermiyorum. Zamanımızda pek güzel
doğmayan insanları bile estetik ameliyatlarıyla güzelleştirdiklerine göre talihsizleri talihli yapan
aleti de alimlerin çoktan bulmuş olmaları lazım gelirdi. Ama alimler bu aleti keşfedemeyeceklerini
bize haber vermişlerdir. Onlara göre bir insanı talihli yapan da talihsiz yapan da ancak kendisidir.
Buna dışarıdan kimse müdahale edemez.
Şevket RADO
(...)
(Kısaltılmıştır.)
Tahminim:
Sözlük Anlamı:
Cümle:

Tahminim:
Sözlük Anlamı:
Cümle:

Tahminim:
Sözlük Anlamı:
Cümle:

Tahminim:
Sözlük Anlamı:
Cümle:

Tahminim:
Sözlük Anlamı:
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Cümle:
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Etkinlik

6

A) Görselde verilen sözcük ve sözcük gruplarını, yüklemleri verilmiş cümlelerle birleştirerek
kurallı ve anlamlı cümleler oluşturunuz. Cümlelerinizi yazarken verilen öge sıralamasına dikkat ediniz.

Yer tamlayıcısı

Özne

Zarf tamlayıcısı		

Belirtisiz nesne

düşmüş.

okumadı.

											 anlattı.
Özne
Yer tamlayıcısı
Belirtili nesne
Zarf tamlayıcısı

										
,
Özne		
Yer tamlayıcısı

oturuyorlar.

										
çalışıyordu.
Zarf tamlayıcısı			
Zarf tamlayıcısı
10
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											 çıktık.
Zarf tamlayıcısı			
Yer tamlayıcısı

B) Ayça Öğretmen, tahtaya cümleler yazarak bu cümleleri ögelerine ayırmıştır. Öğrencilerine,
ögeleri ayırırken hata yaptığını söyleyerek bu hataları bulup düzeltmelerini istemiştir. Siz de
Ayça Öğretmen’in yazdığı cümlelerdeki yanlışlıkları bularak düzeltiniz.
Aç tavuk kendini arpa (buğday) ambarında sanır.
Özne Zarf t.
Yer tamlayıcısı
Y.

Yaptığı yatırımın karşılığını alamayınca hayal kırıklığına uğradı.
Zarf tamlayıcısı		
Yer tamlayıcısı
Y.

Duvardaki göz alıcı tabloları dikkatle inceledi.
Belirtisiz nesne
Zarf t.
Y.

Temmuzda gideceği tatilin planlarını şimdiden yapıyor.
Yer t.
Belirtili nesne
Zarf t.
Y.

Yıldız, sevecen bir gülümsemeyle baktı.
Ö.
Yer tamlayıcısı
Y.

Öğretmenimiz teker teker isimlerini sayınca öğrendim.
Ö.		 Belirtili N. Zarf t.
Y.

Kalemi alıp öğretmenler masasına yöneldi.
Zarf t.
Zarf tamlayıcısı
Y.

4. TEMA

Yıllar su gibi akıyor ama ideallerimiz değişmiyordu.
Zarf t.
Y
Ö.
Y.

Yer tamlayıcısı

Zarf tamlayıcısı

Nesne

11

Özne

Yüklem
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7

Selin, okulunda düzenlenen şiir dinletisinde Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Otuz Beş Yaş” şiirini farkındalık oluşturmak amacıyla işaret dilini de kullanarak okumuştur.

Yaş otuz beş! Yolun yarısı eder.
Dante gibi ortasındayız ömrün.
Delikanlı çağımızdaki cevher,
Yalvarmak, yakarmak nafile bugün,
Gözünün yaşına bakmadan gider.
Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var?
Benim mi Allah’ım bu çizgili yüz?
Ya gözler altındaki mor halkalar?
Neden böyle düşman görünürsünüz,
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
Zamanla nasıl değişiyor insan!
Hangi resmime baksam ben değilim.
Nerde o günler, o şevk, o heyecan?
Bu güler yüzlü adam ben değilim;
Yalandır kaygısız olduğum yalan.
(…)
Ayva sarı nar kırmızı sonbahar!
Her yıl biraz daha benimsediğim.
Ne dönüp duruyor havada kuşlar
Nerden çıktı bu cenaze, ölen kim?
Bu kaçıncı bahçe gördüm tarumar.
Neylersin ölüm herkesin başında.
Uyudun uyanamadın olacak.
Kim bilir nerde, nasıl, kaç yaşında?
Bir namazlık saltanatın olacak,
Taht misâli o musalla taşında.
Cahit Sıtkı Tarancı
(Kısaltılmıştır.)

Abartma

:

				

Tezat

Kişileştirme:

12
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A) Şiiri sesli/sessiz okuyunuz. Aşağıda verilen söz sanatlarından şiirde geçenleri belirleyiniz ve
örneklerini yazınız.
Benzetme : 						Konuşturma:

4. TEMA

B) Şiirde söz sanatı yapılmış sözcükler işaret dili harfleriyle yazılmıştır. Bu sözcüklerin altına
hangi sanatlar olduğunu yazınız.

13
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Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Örgütü–OECD tarafından 3 yılda bir pek çok ülkeden 15
yaşındaki öğrencilerle okuma, matematik ve fen bilimleri alanlarında yapılan PISA testinin yedincisi 2018 yılında yapıldı. Verilen grafikte Türkiye’nin bu sınavlarda aldığı puanların yıllara
göre dağılımı verilmiştir.

Grafikten hareketle verilen bilgilerden hangilerine ulaşılabilir?

• PISA 2018 testine 79 ülkeden 600.000 öğrenci katıldı.
• Ülkemizde fen bilimleri alanında en düşük puan ortalaması 2006 yılındadır.
• PISA 2015 testi sonuçlarında diğer yıllara göre her alanda düşüş yaşanmıştır.
• PISA 2018 testinde her alanda en yüksek başarıyı yakalamıştır.
• 2000 yılından beri yapılan PISA sınavlarına Türkiye 2003’ten beri katılıyor.
• Türkiye’nin puanlarında PISA 2015’e göre artış var ama Türkiye 2018’de her alanda
OECD ortalama puanlarının altında kalıyor.

●
●
●
14
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PISA 2015-2018 Türkiye ve OECD ortalamaları grafiğini değerlendiriniz. Çıkarımlarınızı
yazınız.

Etkinlik

9

TUNUS KAPI SÜSLEMELERİ VE SEMBOLİK ANLAMLARI

(...)
Eski ve yeniyi sentezleyerek kendine has bir
üslup ortaya koyan Tunus’ta ev mimarisi ve
buna bağlı olarak giriş ve çıkışları sağlayan
kapılar Tunus’un simgesi durumundadır. Ev
mimarisinde renklerin yoğun olarak kullanılması ve kapılarda ön plana çıkması dikkat çekicidir. Ahşap ya da demir kullanılarak yapılmış olan kapı kanatlarında, başta mavi olmak
üzere yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi ve turuncu renkler kullanılmıştır. Kullanılan renklerden mavi, ana renktir. Kötülükleri uzak tutan,
ölüleri öbür dünyada koruyan, huzur ve sakinlik simgesidir. Gökyüzü ve denizin rengi
olduğundan sonsuzluk ve özgürlüğü de simgelemektedir. Mavi renge boyanmış kapı ve
pencerelerin, ev sahiplerini nazardan koruduğuna, kem gözlerin nazarının, o eve veya o
evde yaşayanlara değmeyeceğine inanılmıştır. Bu renk kullanımının başka bir nedeni olarak akreplerin sıcak bölgelerde yoğun olarak
görülmesidir. Akrebin mavi rengi kırmızı olarak algılaması bunun sonucu kendini koruma
altına almak için bu renkten uzak durduğu
düşüncesidir. Yeşil, doğayı, bereketi ve sağlığı simgelemektedir. Sakinleştirici özelliği bulunmaktadır. Sevgiyi ifade eden bu renk mavi
ile birlikte kullanıldığında ferah bir görünüm
sağlamaktadır.
Demet ÖRNEK
(...)
(Kısaltılmıştır.)

Sarı kapı: Öyküleyici Mavi kapı: Betimleyici Yeşil kapı: Tartışmacı Kırmızı kapı: Açıklayıcı
A)Tunus sokaklarında dolaşan bir gezgin elindeki broşürde kullanılan anlatım tekniğine göre
bir kapıdan girecektir. Her kapı bir tekniği ifade ettiğine göre gezgin hangi kapıdan girmelidir?
B) Özellikleri ile ilgili ipuçları verilen anlatım tekniklerinin ne olduğunu yazınız.

4. TEMA

• Kendinizi tıpkı bir film izler gibi bir olay içerisinde bulursunuz. Bu olayın kahramanları, olayların
yaşandığı yer ve zaman vardır. Her şey hareket halindedir. İzlediğiniz bir film gibi sahneler sürekli
değişir.
• Kendinizi bir tabloya bakıyor gibi hissedersiniz. Metinde bol bol sıfatlar görür, bunlar sayesinde
okuduklarınızı hayal edersiniz. Yemyeşil bir ovada güneş göz kamaştırırken hafif esintili bir rüzgârla uçurtmanızın göklerde süzüldüğünü ancak bu teknikle hayal edebilirsiniz.
• Yazarın “Ben biliyorum, okuyucu bilmiyor; söyleyeyim de o da öğrensin.” dediği anlatım tekniğidir. Amaç bilgi vermek, bir şeyler öğretmek olduğu için yazar; sade, anlaşılır, basit bir dil kullanarak
tamamen nesnel bir anlatım yapar.
• Bazen arkadaşlarınızla bir konuda fikir ayrılığına düşersiniz. Kendi düşüncenizin doğru olduğunu
düşünürsünüz. Bunu arkadaşınıza ispat edebilmek için ne yaparsınız? Ya kendi düşüncenizi destekleyen örnekler verirsiniz ya da karşı düşünceyi çürütecek fikirler ortaya koyarsınız.
15
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1- Aşağıdaki metinleri okuyunuz. Metinlerle ilgili soruları yanıtlayıp yanıtlarınızı tabloda verilen bölüme işaretleyiniz.
(...)
A. Orta Anadolu Bölgesi’nde yer alan Ankara; doğuda Kırıkkale ve Kırşehir, kuzeyde Çankırı,
kuzeybatıda Bolu ve batıda Eskişehir, güneyde Konya ve Aksaray illeriyle çevrilidir. Kızılırmak ve
Sakarya nehirlerinin oluşturduğu ovalarla kaplı bölgede 26.897 km2lik bir alana sahip olan Ankara’nın deniz seviyesinden yüksekliği ortalama olarak 890 metredir. İlin orta kesimlerinden kuzeye doğru yaklaştıkça Kuzey Anadolu sıradağları yükselir. Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda
çeşitli dağ sıraları arasında çöküntü alanları ve kıvrılmalarından dolayı oluşan ovalar, doğu-batı
yönünde uzanan Ankara Ovası’nın güney kısmında ise Tuz Gölü çanağı ve düzlükler yer alır. İlin
topraklarını Sakarya ve Kızılırmak nehirleri ile Çubuk, İncesu ve Ova çayları sular. İl sınırları içinde
Mogan, Eymir, Karagöl, Kurumcu ve Samsam doğal gölleri bulunur. Ayrıca Çamlıdere, Kesikköprü,
Kurtboğazı ve Sarıyar gibi barajların su havzalarında bu barajların adını taşıyan yapay göller de(...)
yer almaktadır.
(...)
B. Belki Millî Mücadele yıllarının bıraktığı bir tesirdir, belki doğrudan doğruya çelik zırhlarını giymiş ortada dolaşan bir eski zaman silahşoruna benzeyen kalesinin telkinidir; Ankara, bana daima
destani ve muharip göründü. Şurası var ki şehrin vaziyeti de buna müsaittir. Daha uzaktan gözümüze çarpan iki yassı tepenin arasındaki geçidiyle tabiî bir istihkâm manzarasıdır. Bu his şehrin
etrafında ve ona hâkim tepelerden bakarken pek küçük farklarla ancak değişir. Çankaya sırtları,
Çiftlik, Baraj yolları, Etlik, Keçiören bağları velhasıl nerden bakarsanız bakınız, cam gibi keskin bir
ışık altında bu kaleyi, bütün arazi terkiplerini kendisinde topladığı ufka hep aynı sükûnetle hâkim
görürsünüz. Bazen geniş sağrısını rüzgâra vermiş bir harp gemisi gibi, zaman ve hadiselerin denizinde çevik ve kudretli yüzer; bazen bir iç kale, bütün ümitlerin kendisinde toplandığı son sığınak
olur, bazen bir kartal yuvası gibi erişilmesi imkânsız yükselir. (...)
Ahmet Hamdi TANPINAR
									
(Kısaltılmıştır.)
Muharip: Savaşçı.
İstihkâm: Düşman saldırısını durdurmak, düşmana karşı savunma yapmak amacıyla düzenlenmiş
yer.
Terkip : Birleşim.
Sağrı : Geminin arka bölümü.

1- Mecaz anlamlarıyla kullanılmış kelimeler bulunmaktadır.

A

B

2- Nesnel bir anlatım tercih edilmiştir.

A

B

3-Betimleyici anlatımdan yararlanılmıştır.

A

B

4- Düşünceyi geliştirme yollarından biri olan “sayısal
verilerden yararlanma”dan faydalanılmıştır.

A

B

5- Parçaların hangisinde öznel bir anlatım tercih edilmiştir.

A

B

6- Hayal ve duygular, ağırlıklı olarak aktarılmıştır.

A

B

7- Bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılmıştır.

A

B
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Verilen A ve B metinleri ile ilgili aşağıdaki çıkarımlardan uygun olanları işaretleyiniz.

4. TEMA

2- Görselden hareketle “kurtuluş mücadelemiz” konulu bilgilendirici bir metin oluşturunuz.

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak
değerlendiriniz.
17
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Türkçe Öğretmeni, noktalama işaretleri konusunu pekiştirmek için öğrencilerden bir noktalama
işareti seçip onunla ilgili örnek cümle kurmalarını istemiştir. Söz alan öğrenciler kuracakları cümlelerin özelliklerini belirtmişlerdir.
Öğrencilerin kuracakları cümleler ile ilgili verdikleri bilgilerden hareketle adı geçen öğrencilerin kurdukları cümleleri ve bu cümlelerde kullanmaları gereken noktalama işaretlerini yazım kurallarına ve diğer noktalama işaretlerinin kullanımına da dikkat ederek yazınız.
Örnek: Ayşe, tamamlanmış bir cümle kuracağım ve cümlemin sonuna bu işareti koyacağım.
Bu sabah güne büyük bir umutla başladım(.)
Nurcan: Bir düşünüre ait bir özdeyişi cümlemde kullanacağım ve bu özdeyişi seçtiğim noktalama
işaretinin içinde vereceğim.
Barış: Sevdiğim üç meyvenin ve üç sebzenin isimlerinin geçtiği bir cümle kuracağım, meyve ve
sebze gruplarının arasında bu noktalama işaretini kullanacağım.
Nisanur: Doğduğum şehir olan İzmir’in ara söz olduğu bir cümle kuracağım. İzmir kelimesini virgül içinde değil seçtiğim noktalama işareti içinde vereceğim.
Berke: Yeni aldığım spor ayakkabısının özelliklerini sıraladığım bir cümle kuracağım ve ayakkabımın sıfatları arasında bu noktalama işaretini kullanacağım.
Elif: Fiilimsi çeşitlerinin hangileri olduğunu belirten bir cümle kuracağım ve fiilimsi çeşitlerinden
önce bu noktalama işaretini kullanacağım.

Yalçın: Yunus Emre’nin doğum ve ölüm yıllarının geçtiği bir cümle kuracağım ancak 1240-1320
yılları arasında yaşayan şairin doğum yılı kesin olmadığı için doğum yılından sonra bu noktalama
işaretini kullanacağım.
Can: Derse geç kalan arkadaşımı iğnelemek için derse çok erken geldiğini ifade eden bir cümle
kuracağım ve bu ifademin gerçek olmadığını belirtmek için yay ayraç içinde bu noktalama işaretini kullanacağım.

Serkan: Çalıkuşu adlı eserden örnekler aldığım proje ödevimin alıntı bölümünün sonunda, eserin
yazarı olan Reşat Nuri Güntekin adını bu işaretin içinde yazacağım.

18
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Ayça: Fiil köklerinden örnekler verdiğim bir cümle kuracağım ve örnek fiil köklerinin sonuna bu
işareti getireceğim.

Özlem: Annemin doktorunun adını sizinle paylaşacağım. Doktor sözcüğünü kısaltarak seçtiğim
işareti kısaltmanın sonuna koyacağım.
Sarp: Son okuduğum kitabın adının geçtiği bir cümle kuracağım ve okuduğum kitabın adını vurgulamak için bu işaretin içinde kullanacağım.
Mustafa: Doğum tarihimi gün, ay, yıl şeklinde rakamlar kullanarak yazacağım ve bu rakamların
arasında nokta değil bu noktalama işaretini kullanacağım.
Kayra: Dün geceki hava sıcaklığının sıfırın altında olduğunu belirten bir cümle kuracağım ve dereceyi ifade ettiğim rakamdan önce bu işareti kullanacağım.
Ömer: Atatürk’ün bir sözünün geçtiği bir cümle kuracağım ve cümlemde Atatürk isminden sonra,
tırnak işaretinden önce bu noktalama işaretini kullanacağım.
Türkan: Dün yaptığım işleri anlatan yüklemlerden oluşan sıralı bir cümle kuracağım ve yüklemlerin arasında bu noktalama işaretini kullanacağım.
Emre: Cumhuriyetin ilan edildiği tarihî, bir cümlede kullanacağım. Tarihe getirdiğim çekim ekini
bu noktalama işareti ile ayıracağım.

4. TEMA

Gizem: Sınıfımızdaki öğrencilerin adlarını sıraladığım bir cümle kuracağım ancak tüm arkadaşlarımın isimlerini yazmayıp bunların devam ettiğini belirten noktalama işareti ile cümlemi tamamlayacağım.

19
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Ömer, Öykü ve Beren cümlelerin yazılı olduğu bir çark oyunu oynamaktadır. Çarkta toplam altı
renk bulunmaktadır. Bir öğrenci iki kez çark çevirecek ve her çevirişte farklı renkte dilimle karşılaşacaktır. Her dilimin karşısındaki renk aynı olup öğrencilerin aynı renge ait cümlelerdeki aynı
ögeleri bulmaları gerekmektedir. Doğru cevap veren öğrenci puan alacaktır.
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Çarkı çevirince gelen renklere göre öğrencilerin bulmaları gereken ögeler şu şekildedir:

1. Çarkı ilk olarak Ömer çevirir ve Ömer’e mor dilim gelir. Ömer’in cevapları: sınav kâğıtlarına-planımızdan
2. Öykü’ye turuncu dilim gelir. Öykü’nün cevapları: bir bekçi-gazete
3. Beren çevirir ve Beren’e yeşil dilim gelir. Beren’in cevapları: yemek kokusu-ses seda
4. Ömer’e ikinci çevirişinde mavi dilim gelir. Ömer’in cevapları: kaldık-kulak misafiri oluyor
5. Öykü’ye pembe dilim gelir. Öykü’nün cevapları: hayretle-bu sabah
6. Beren de kalan son renk olan dilimdeki gerekli ögeyi şu şekilde bulur: insanları-pencereleri
Öğrencilerin verdiği cevapları kontrol ediniz. Öğrencilerin aldıkları puanları ilgili yerlere yazınız.

ÖMER

ÖYKÜ
20

BEREN

4. TEMA

Pembe–zarf tamlayıcısı
Mor-yer tamlayıcısı
Yeşil-özne
Turuncu-belirtisiz nesne
Mavi-yüklem
Sarı–belirtili nesne

YAZILI ANLATIM DEĞERLENDİRME FORMU
EVET

HAYIR KISMEN

1 Yazımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullandım.
2 Yazdıklarımı yazım ve noktalama kuralları yönünden inceledim.
3 Yazımı bir konu ve ana fikir etrafında oluşturdum.
4 Yazımı giriş (serim), gelişme (düğüm), sonuç (çözüm) bölümlerine uygun yazdım.
5 Yazımın konusuna ve içeriğine uygun bir başlık belirledim.
6 Yazımı oluştururken kendi gözlem ve deneyimlerimden de yararlandım.
7 Yazımda (ama, fakat, ancak, lakin vb.) geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım.
8 Yazımı, türün özelliklerine uygun olarak yazdım.

Sıra No Sayfa No Kaynakça
1

7

Beyatlı, Y. K. (2017). Kendi Gök Kubbemiz. İstanbul: İstanbul Fetih
Cemiyeti. s.13

2
3

8
12

Rado, Ş. (2011). Eşref Saat. İstanbul: Bilge Kültür Sanat. s. 122-123

4

16

Tarancı, C. H. (1996). Otuz Beş Yaş. İstanbul: Can Yayınları. s. 185-186
Tanpınar, A. H. (1995). Ankara. Beş Şehir. İstanbul: Dergâh Yayınları. s.
194.

21

Erişim Tarihi
28/04/2020
28/04/2020
28/04/2020
05/05/2020
05/05/2020
05/05/2020

05/05/2020
05/05/2020

4. TEMA

Sıra No Sayfa No İnternet Kaynakçası
1
3
https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/ataturk-ve-turk-kadini/
2
5
https://sozluk.gov.tr
3
6
http://www.his.gov.tr/spor-ve-muzik-iliskisi
4
14
http://turkyaybir.org.tr/pisa-2018-sonuclari/#.Xqfs5kBuLIU
5
15
http://static.dergipark.org.tr/article-download/e183/
8be8/1f15/5e0a47718725e.pdf?
6
16
https://ankara.ktb.gov.tr/Eklenti/43624,ankara-kitapcigi-turkcepdf.pdf?0&_tag1=8D9CECA10330332A56B194A8C8104307D35D81FE
7
16
https://sozluk.gov.tr
8
18
http://tdk.gov.tr/icerik/yazim-kurallari/noktalama-isaretleri-aciklamalar/

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sayfa
No

Görsel Kaynakça

Erişim Tarihi

Tema www.shutterstock.com 1336728617
Kapağı
3
https://www.ktb.gov.tr/TR-96581/siyah-beyaz-fotograflarla-ataturk--galerisi--3.html (1. görsel)
3
https://www.ttk.gov.tr/tarihveegitim/ataturk-ve-turk-kadini/
(2. görsel)
6
http://www.his.gov.tr/spor-ve-muzik-iliskisi
7
www.shutterstock.com 1456860653
9
www.shutterstock.com 1478291783
10
www.shutterstock.com 1572761407
11
www.shutterstock.com 493412617
12
https://www.aa.com.tr/tr/kultur-sanat/35-yasin-unutulmaz-sairi-cahit-sitki-taranci/934619
13
http://tid.meb.gov.tr/parmak-alfabesi/

11
12

14
15

13
14
15

07.08.2020
05.08.2020
05.08.2020
02.06.2020
05.08.2020
05.08.2020
02.06.2020
05.08.2020
02.06.2020
05.08.2020
02.06.2020
02.06.2020

17
19

http://turkyaybir.org.tr/pisa-2018-sonuclari/#.Xqfs5kBuLIU,
http://static.dergipark.org.tr/article-download/e183/
8be8/1f15/5e0a47718725e.pdf?,
Görsel tasarım uzmanı tarafından çizilmiştir.
www.shutterstock.com 341245055

20

Görsel tasarım uzmanı tarafından çizilmiştir.

05.05.2020

05.08.2020

4. TEMA

Sıra
No
1

22

