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Gülsüm, Ebru, Özgür ve Çağlar; okullarının şiir dinletisinde isimlerinin alfabetik sırasına 
göre sahneye çıkarak şiirlerini okumuşlardır. Aşağıda, bu öğrencilerin şiir dinletisinde 
okudukları şiirlerden birer dörtlük yer almaktadır. 

       1. Etkinlik

Her mevsim güzeldir birbirinden
İçim aşkla dolar birden
Yapraklara yakışan sarı rengidir
Sonbahar, mevsimlerin en güzelidir

Rüzgâr kulağıma bir türkü fısıldıyor
Dereler yağmurlarla gürleyip çağlıyor
Göçe hazırlanıyor sürü hâlinde kuşlar 
Sararıp dökülüyor bir bir yapraklar

Güllerimi hazan vurdu
Dallarımı boran kırdı
Gör perişan hâllerimi
Şu sonbahar misali

Yaprakların hüzün rengini bırak
Sen umuda tutun, ufuklara bak
Olmasın ömür mevsiminde keder
Esen şu rüzgâra sen neşeni ver

1. Şiir

3. Şiir

2. Şiir

4. Şiir

Şiir dinletisinden sonra Gülsüm, Ebru, Özgür ve Çağlar’ın annelerinin arasında şu ko-
nuşma geçmiştir:
Hülya Hanım: Benim çocuğum, ana duygusu “yaşama sevinci” olan şiiri okudu.
Elif Hanım: Benim çocuğumun okuduğu şiirde hüzün vardı. 
Özgül Hanım: Benim çocuğum sonbahara duyulan sevgiyi anlattı bize. 
Damla Hanım: Benim çocuğumun şiirinde sonbaharın gelişi ile değişen tabiattan bah-
sediliyordu. 

Verilen bilgilere göre aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Şiiri Okuyan Öğrenci Şiiri Okuyan Öğrencinin Annesi

1. Şiir ....................................................................... .......................................................................

2. Şiir ....................................................................... .......................................................................

3. Şiir ....................................................................... .......................................................................

4. Şiir ....................................................................... .......................................................................
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A) Arif Öğretmen; öğrencilerine gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri 
öğretmek için yukarıdaki örnekleri kullanmıştır. Belirtmek istediği sözcükleri 
anlam özelliklerine göre gruplandırmış ve cümledeki diğer sözcüklerden farklı 
şekillerde (altı çizili, koyu renkli veya italik)  yazmıştır. Buna göre Arif Öğretmen’in 
örneklerindeki sözcükleri belirtmek için kullandığı yol ile ilgili olarak aşağıdaki 
cümleleri tamamlayınız. 

       2. Etkinlik

Bu üçgenin taban açıları eşit. 

İki noktadan tek doğru geçiyormuş.

Kitaplarının hepsini boş bir kutuya yerleştirdi.

Dünyanın en doğru sözü bu olmalı. 

Konsere gidemeyince biletlerimiz yandı. 

Boş sözlerle beni oyalama.

Seni kırdığım için özür dilerim.

Sabah uyanır uyanmaz perdeyi açtı.

Oyunun birinci perdesi bitti. 

Gerçek anlamlı sözcükleri ………………………………….………. yazmıştır.    

Mecaz anlamlı sözcükleri ………………………………….….……. yazmıştır.    

Terim anlamlı sözcükleri ……………………….......………...……. yazmıştır. 

Altı Çizili Kalın İtalik
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B) Arif Öğretmen, öğrencilerine gerçek, mecaz ve terim anlamlı sözcükleri bu 
örneklerle öğrettikten sonra öğrencilerini sınav yapmıştır. Onlara küçük kâğıtlar 
dağıtmış ve okuyacağı cümlelerde geçen gerçek, mecaz ve terim anlamlı 
sözcükleri; verdiği örneklerdeki yazım şekillerine uygun şekilde belirtmelerini 
istemiştir. Doğru her cevap 10 puandır.  

Aşağıda Nazlı’nın sınav kâğıdı yer almaktadır. Verilen bilgilere göre, Nazlı’nın 
doğru şekilde yazdığı sözcüklerle elde ettiği puan kaçtır?     

Adı Soyadı: Nazlı Karacagün

Sınıfı: 5/A

Cevaplar:

1) Parçanın son notalarını yanlış çaldım. (...... puan)

2) Bu temiz odada kendimi iyi hissediyorum. (...... puan)

3) Günden güne eriyordu üzüntüden. (...... puan)

4) Çocuğun yüzü toz içinde kalmış. (...... puan)

5) Rakibim umduğumdan daha dişli biriymiş. (...... puan)

Nazlı’nın Aldığı Puan

..................
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Teoman ve  Ezgi fotoğraf sergisinde beğendikleri fotoğraflar üzerine sohbet 
etmiştir.  Bu iki arkadaşın beğendiği fotoğraflar aşağıda verilmiştir. 

Görsellerin benzer yönlerini Teoman, farklı yönlerini ise Ezgi söylemiştir. 
Buna göre aşağıdaki konuşma balonlarını doldurunuz.

       3. Etkinlik

1 2

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TeomanEzgi
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SAKA HÜSEYİN

İkinci Anafartalar Taarruzu’nda, Türk birlikleri Çanakkale’nin Anafarta Ova-
sı’na ve tepelerine yerleşmişti. Yıl 1915’ti. 35. Piyade Alayı 2. Bölük erlerinden 
Hayrabolulu Hüseyin, alayın su ihtiyacını gidermekle görevliydi. Sabahın alaca 
karanlığında katırı ile yola çıktı. Bigalı köyüne gidip kuyulardan tahta damacana-
lara su doldurup geriye dönüşünü akşamın karanlığına denk getirmeye çalışırdı. 
Katır önde, bizim Saka Hüseyin arkada… Yola çıkmadan evvel katırının kulağına 
eğilir ve her defasında şu sözleri tekrarlardı: “Haydi, Büyük Anafarta köyünün 
üstünden 35. Piyade Alayı’nın bulunduğu siperlere!” Katır, gide gele bu yollara 
alışmıştır. Yolda Hüseyin’in çenesi durur mu? O bir türkü tutturmuş gidiyordu: 
“Pınar baştan bulanır / İner dağı dolanır / Al başımdan sevdayı / Buna can mı 
dayanır / Rinna rinna yârim rinna rinna” 

(…)           (Kısaltılmıştır.)
Muzaffer Tekelioğlu

       4. Etkinlik

A) Okuduğunuz metnin hikâye unsurlarını aşağıya yazınız.

OLAY

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

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

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

YER

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

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

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

KİŞİLER

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

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

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

ZAMAN

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

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

.................................
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B) Okuduğunuz metinde verilen hikâye unsurları aşağıda verilen bilgiler 
doğrultusunda değiştirilirse hikâyenin akışında neler değişir? Açıklayınız.

Metnin ana kahramanı “Hatice Hatun” 
olsaydı şunlar değişirdi:

Metnin geçtiği tarih “2015” olsaydı 
şunlar değişirdi:

Metnin geçtiği yer “Ankara” olsaydı 
şunlar değişirdi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.........................................................
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Her gün düzenli olarak yapmamız gereken sportif faaliyetler, daha dinamik 

bir vücuda sahip olmamızı sağlarken bizleri hastalıklara karşı daha dirençli hâle 

getiriyor. Düzenli olarak yapılması bize sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da 

büyük katkıda bulunuyor. Araştırmalar; bu fiziksel aktiviteleri yapan gençlerin 

daha iyi beslendiklerini, şiddete daha az başvurduklarını ve insan ilişkilerinde 

daha başarılı olduklarını gösteriyor.

       5. Etkinlik

A) Okuduğunuz metnin konusu sizce ne olabilir? Cevabınızı aşağıdaki kavram 
haritasının ortasına yazınız. 

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

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

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

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

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

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

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

......................
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C) Oluşturduğunuz kavram haritasındaki kelimeleri kullanarak aşağıya bir 
paragraf yazınız. 

B) Aşağıdaki kavram havuzundan, bu metnin konusuyla ilişkili olduğunu dü-
şündüğünüz kelimeleri seçerek kavram haritasını tamamlayınız. 

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

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

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

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

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

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

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

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

geometri

saat

kitap

dostluk

insan

sevgi

mavi

bilgisayar

sınav

karşılaşma

sağlık

kuş

doktor

beslenme

pusula

teknoloji

ağaç

nefes

takım

hareket

şefkat

top

ilaç

internet

centilmenlik
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A) Okuduğunuz metni aşağıda verilen soruların cevaplarını içerecek şekilde 
tamamlayınız.

B) Metnin türü nedir? Nedenleriyle açıklayınız. 

C) Metnin içeriğine uygun bir başlık yazınız.

       6. Etkinlik

Güzel bir ormanda çeşit çeşit hay-
vanlar barış içinde yaşıyormuş. Bu hay-
vanlardan dördü arkadaş olmuş. Bunlar; 
ceylan, kaplumbağa, karga ve fareymiş. 
Günlerini güle oynaya arkadaşça geçir-
meye başlamışlar. Balta girmemiş, insan 
ayağı değmemiş bir ormanda yaşıyorlar-
mış. 

Bir gün ceylan, bu güzel ormanda ar-
kadaşlarından ayrı geziyormuş. Yolda gi-
derken kısa kuyruklu, koca kulaklı bir kö-

pekle karşılaşmış. Bu, iyi bir av köpeğiymiş. Ceylanın kokusunu alır almaz peşine 
düşüvermiş. Güzel ceylan, can derdine düşmüş. Ceylan önde, köpek arkada bir 
kovalamacadır başlamış.

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………..…………

1. Ceylan, köpekten nasıl kurtulmuştur?
2. Ceylan, köpekten kurtulduğuna sevinebilmiş midir? Neden?
3. Arkadaşları, ceylanın başının dertte olduğunu nasıl anlamışlardır?
4. Arkadaşları, ceylanı nasıl kurtarmışlardır?
5. Kaplumbağanın yakalanmasına neden olan olay nedir? Ceylan, kaplumbağayı 
kurtarmak için nasıl bir plan yapmıştır?

……………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan “Yazılı Anlatım Değerlendirme 
Formu”nu kullanarak değerlendiriniz.
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Aylin; öğretmeninin verdiği etkinlik kâğıdında yer alan tabloyu, etkinlik 
yönergesine uygun şekilde doldurmuştur. Aylin’in işaretlediği maddelerin 
tamamı doğrudur. Buna göre etkinliğin yönergesi aşağıdakilerden hangisi 
olabilir?

       7. Etkinlik

Yarın 11.45’te otobüs hareket edecek.

A) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Noktanın yanlış kullanıldığı maddeleri işaretleyiniz. 

B) Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde nokta ve virgülün kullanımıyla ilgili hata yapıl-
mıştır? İşaretleyiniz.

C) Aşağıdaki cümleleri inceleyiniz. Nokta ve virgülün doğru kullanıldığı maddeleri 
işaretleyiniz.

D) Aşağıda virgülün doğru kullanıldığı cümleleleri işaretleyiniz.

Çalıkuşu’nu Huzur’u İntibah’ı okudun mu?

Ameliyatını Prof Dr Anıl Başar yapacakmış.

Kitabı açtı, birkaç sayfa çevirdi, okumaya başladı.

Geziyi 30.05.2020 tarihine ertelemişler.

Değerli Konuklar hepiniz hoş geldiniz!

Kendimi daha iyi hissediyorum, dedi. 

Merveler, 6. katta oturuyorlar.

Egemen Esma Halil ve Gonca bu akşam bize gelecekler.

X

X

X

X

X
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EVET KISMEN HAYIR

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) ve sonuç (çözüm) bölüm-
lerine 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 ifade-
lerini kullandım.

8 Yazımı fabl türünün özelliklerine uygun olarak yazdım.

YAZILI ANLATIM DEĞERLENDİRME FORMU
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Kaynakça Kaynakça

Sıra 
No

Sayfa No Görsel Kaynakça Erişim 
Tarihi

1 1 https://www.freepik.com/free-vector/flat-design-autumn-sale-banners-collection_4962561.htm. 04.08.2020

2 Kapak,4 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

3 Kapak, 9 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

Sıra 
No

Sayfa No Kaynakça

1 1 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.

2 5 Tekelioğlu, M. (2011). “Saka Hüseyin”, Elleri Kınalı Anaların Kınalı Kuzularından Mektuplar. Bilecik: Sage Yayıncılık.

3 7 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.
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