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5. SINIF 4. TEMA
1. Etkinlik
A) Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelime, kök ve eklerle ilgili bazı değerlendirmeler yapılmıştır. Bu değerlendirme ifadelerinden doğru olanların numaralarını
belirleyiniz.
Bahçenin etrafını zararlı otlar çevirmişti.
1

Kelimenin kökü “etraf”
kelimesidir.

Kelimenin kökü “et” kelimesidir.

2

Masanın üstünde duran kitaplar henüz okunmamış kitaplardı.
1

2

Çekim ekidir.

Yapım ekidir.

Gökyüzünde parlayan yıldızları seyretmeyi çok severdi.
1

Kelimenin kökünün altı doğru
çizilmiştir.

Kelimenin kökünün altı yanlış
çizilmiştir.

2

Otobüsümüz İzmir’e vardı akşama doğru.
1

2

Kelimenin kökü fiildir.

Kelimenin kökü isimdir.

En iyi arkadaşımla okulun ilk gününde tanışmıştık.
1

2

Kelimenin kökü fiildir.

Kelimenin kökü isimdir.

Büyüklerimize saygı göstermek önemli bir erdemdir.
1

2

Çekim ekidir.

Yapım ekidir.

Doğru ifadelerin numaralarının sırayla belirlenmesiyle oluşan şifre aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2 1 2 1 1 2

B) 2 2 2 2 1 2

C) 2 1 2 2 1 1

1

D) 2 2 2 1 2 2

5. SINIF 4. TEMA

B) Aşağıdaki tablonun sol sütununda yer alan cümlelerdeki altı çizili kelimelerin
köklerini bularak tabloda ilgili yerlere yazınız. Bu kelime köklerine yeni ekler
getirerek örnekteki gibi tablonun sağ sütununda bir cümle içinde kullanınız.

Cümle

Kelimenin
Kökü

Kurulan Yeni Cümle

Yeni aldığı kitaplığı çalışma odasının en güzel yerine yerleştirdi.

Hayatı boyunca kitaplara olan
..............................................................
kitap
.....................
tutkusu hiç bitmedi.
.............................................................

Hiçbirimiz onun bu durumda ne
2 yapmaya çalıştığını anlayamamıştık.

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

1

3

İnsanın güvensiz görünen yerlerde
..................... ..............................................................
tedirgin olması normaldir.
.............................................................

4

Bir ülkenin sanatçıları, o ülkenin
en değerli insanlarıdır.

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

5

Vatanımızın her karış toprağı
bizim için kutsaldır.

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

6

Millet olarak bağımsızlığımızı
şehitlerimize borçluyuz.

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

7

İnsan her zaman kendi emeğinin
kazancını yemeli.

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

8

Bahçedeki güzelim çiçekleri
görünce dayanamadı.

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

9

Büyüklerinin yanına sık sık uğrar
ve hatırlarını sorardı.

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

10

Bir gün hatalı davrandığını anlayıp
sizden özür dileyecektir.

..................... ..............................................................
.............................................................
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2. Etkinlik
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A) Aşağıda verilen konu ve ana fikirleri inceleyiniz. Balık kılçığında eksik
bırakılan bölümleri, konu ve ana fikirlerin içeriğine uygun olacak şekilde tahmin
ederek örnekteki gibi tamamlayınız.

B) Zeynep, konusu “teknolojinin yararları” olan bir metin okumuştur. Buna
göre Zeynep’in okuduğu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Teknoloji sayesinde bireyler daha rahat ve konforlu yaşam şartlarına sahip
olmuşlardır.
B) Teknoloji, aynı zamanda sorunları çözme amacıyla kullanılan bir bilim uygulamasıdır.
C) Teknoloji sayesinde pek çok şeye daha hızlı erişebiliyoruz.
D) Teknolojik aletler doğru kullanılmadığında zihinsel ve sosyal becerilerde bozukluğa neden olabiliyor.
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3. Etkinlik
A) Aşağıdaki koşul ifadelerini sonuç ifadeleriyle örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. Yağmur yağmazsa

(...) kitabımı alabilirsin.

2. Seninle gelirim ama

(...) birlikte film izleriz.

3. Neşeli ol ki

(...) hesabı sen ödersin.

4. Kardeşin erken uyursa

1 pikniğe gideriz.
(...)

5. Geri vermek üzere

(...) genç kalasın.

B) Aşağıdaki soru cümlelerini inceleyiniz. Yukarıda oluşturduğunuz koşul
sonuç cümlelerini örnekteki gibi uygun soru cümlelerine cevap olarak yazınız.
Bu
pazar nereye
gidelim?
Leyla’nın
sorusuna

Yağmur yağmazsa pikniğe gideriz.

Kitabını
alabilir
miyim?
Leyla’nın
sorusuna

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

Benimle
yemeğe
gelir misin?
Leyla’nın
sorusuna

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

Anneciğim, akşam birlikte vakit
Leyla’nınmiyiz?
sorusuna
geçirebilir

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

Genç
kalmakla
ilgili önerin nedir?
Leyla’nın
sorusuna

.....................................................................
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4. Etkinlik
Görsellerdeki canlıların isimlerini kelime havuzundan seçerek görsellerin altına yazınız. Bu isimlerin sözlük sıra numaralarını ise görsellere ait yuvarlakların
içine örnekteki gibi yazınız.
aslan - ördek - panda - zebra - balıkçıl - şempanze
fil - kartal - pelikan - kaplan - zürafa - kurt
...

...

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

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

...

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

...

...

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

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

...

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

...

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

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

...

........................
1
...

...

...

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

........................
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aslan
........................
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5. Etkinlik

SANAT
Yalnız senin gezdiğin bahçede açmaz çiçek
Bizim diyarımız da binbir baharı saklar
Kolumuzdan tutarak sen istersen bizi çek
İncinir düz caddede dağda gezen ayaklar
Sen kubbesinde ince bir mozaik arar da
Gezersin kırk asırlık mabedin içini
Bizi sarsar bir sülüs yazı görsek duvarda
Bize heyecan verir bir parça yeşil çini
Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin
Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en yanık bir musiki yerine
Sen anlayan bir gözle süzersin uzun uzun
Yabancı bir şehirde bir kadın heykelini
Biz duyarız en büyük zevkini ruhumuzun
Görünce bir köylünün kıvrılmayan belini
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz

Faruk Nafiz Çamlıbel
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A) Aşağıdaki kelimeleri ve anlamlarını şiirden hareketle örnekteki gibi eşleştiriniz.

1. diyar

6 Arap alfabesiyle yazılan bir tür süslü yazı.
(...)

2. kubbe

(...) Ülke.

3. mozaik

(...) Türlü renklerde, küçük küp biçiminde mermer, taş
veya pişmiş toprak parçalarının yan yana getirilmesiyle
yapılan resim ve bezeme işi.

4. asır

(...) Tapınak.

5. mabet

(...) Duvarları kaplayıp süslemek için kullanılan, bir yüzü
sırlı ve genellikle çiçek resimleriyle bezeli, pişmiş, balçık
levha, fayans.

6. sülüs

(...) Müzik.

7. çini

(...) Yüzyıl.

8. raks

(...) Acı, üzüntü, sıkıntı, keder.

9. zeybek

(...) Bir tür dans.

10. orkestra

(...) Batı Anadolu efesi.

11. ıstırap

(...) Yarım küre biçiminde olan ve yapıyı örten dam.

12. musiki

(...) Yaylı, üflemeli ve vurmalı çalgılar topluluğu.

7

5. SINIF 4. TEMA

B) “Sanat” şiirinde benzetme sanatının kullanıldığı kelime gruplarını, örnekteki
gibi açıklayarak gösteriniz.

(...)
Sen raksına dalarken için titrer derinden
Çiçekli bir sahnede bir beyaz kelebeğin
Bizim de kalbimizi kımıldatır derinden
Toprağa diz vuruşu dağ gibi bir zeybeğin
Fırtınayı andıran orkestra sesleri
Bir ürperiş getirir senin sinirlerine
Istırap çekenlerin acıklı nefesleri
Bizde geçer en yanık bir musiki yerine
(...)
Başka sanat bilmeyiz karşımızda dururken
Yazılmamış bir destan gibi Anadolu’muz
Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken
Sana uğurlar olsun... Ayrılıyor yolumuz
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Zeybek dağa
benzetilmiştir.

5. SINIF 4. TEMA
6. Etkinlik
A) Aşağıdaki noktalama işaretlerinin işlevlerini inceleyiniz.

Nokta (.)
A Cümlenin sonuna konur.
B Bazı kısaltmaların sonuna konur.
C Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
D Tarihlerin yazılışında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.
E Saat ve dakika gösteren sayıları birbirinden ayırmak için konur.

Virgül (,)
F Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına konur.
G Tırnak içinde olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur.
H Konuşma çizgisinden sonraki alıntı cümlesinin bitimine konur.

Uzun Çizgi ( )
I Yazıda satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna
konuşma çizgisi de denir.
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B) Aşağıdaki metinlerde yay ayraçla gösterilen numaralanmış yerlere hangi
noktalama işaretlerinin geleceğini belirleyiniz. Metindeki noktalama işaretlerinin işlevlerini listeden belirleyerek noktalama işaretinin numarasıyla işlevini
gösteren harfi örnekteki gibi eşleştiriniz.
Metinde Kullanılan
Noktalama İşareti

Noktalama
İşaretinin İşlevi

1

A

2

...

3

...

2. Metin

Metinde Kullanılan
Noktalama İşareti

Noktalama
İşaretinin İşlevi

(1) Sizce ben biraz erken mi geldim (2) diye
sordu yanında oturan adama. Adam saatine baktı.
(3) Randevunuz kaçtaydı sizin (4) dedi kadına.
(5) Saat 16 (6) 30’daydı.
(7) O hâlde galiba biraz erken gelmişsiniz.
Kadın, yanındaki adama teşekkür ederek ne
yapacağını düşünmeye başladı.

1
2
3
4
5
6
7

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

3. Metin

Metinde Kullanılan
Noktalama İşareti

Noktalama
İşaretinin İşlevi

1

...

2

...

3

...

4

...

5

...

6

...

1. Metin
Havalar ısınmaya başladıkça toprak da canlanıyordu (1) Hayat, gözle görülen her yerden fışkırıyordu. Öğleden sonra dışarı çıktı, arkadaşlarıyla
görüştü. Sonra eve döndü yeniden (2) Odasına çekildi. Masasının üzerine kalemlerini (3) kâğıtlarını
ve silgisini çıkardı.

Siz bu işi yapamayacaksınız (1) dedim içlerinde en genç görünen kadına. Çok şaşırdı, biraz
da öfkelendi ama belli etmedi (2) Benim ciddi olduğumu fark eden Hakan, ekibin lideri, zorla da
olsa gülümsemeye çalışarak beni sakinleştirmek
istedi. Ama ben susmadım. Bakın bu sözleşmenin
altında ne yazıyor (3) dedim elimdeki kâğıdı göstererek. “Üzerinde anlaşmaya varılan söz konusu
işin 16 (4) 11 (5) 2020 tarihinde bitmiş bir şekilde
teslim edilmesi gerekmektedir (6)”
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4. Metin
Dr (1) Nilay Hanım’ın odasının önünde bekleyen üçüncü kişiydi (2) Oturduğu koridorun sokağa açılan penceresine (3) pencereden süzülen
keskin ışığa (4) bu ışığın koridorun zeminindeki
parlayışına baktı bir süre (5) Uzun yıllar süren tedavisi bir gün bitecek, o da sağlığına kavuşacaktı
herkes gibi. Bir gün ben de sağlıklı olacağım (6)
dedi kendi kendine. Bu koridora belki de 50 (7)
gelişiydi. Doktorla kaçıncı görüşmesi olduğunu
unutmuştu bile, saymıyordu artık. Yine de huzurla
gülümsemek (8) şükretmek için birçok nedeni
olduğunu hiç çıkarmıyordu aklından.

5. Metin
(1) Murat, siparişlerimi aldın mı?
Seslenen halasıydı. Öğleden önce markete giderken halasına da seslenmişti.
(2) Markete gidiyorum halacığım, senin de ihtiyaçların varsa alayım.
(3) İhtiyaçlarımı şu listeye yazdım (4) diyerek
elindeki kâğıdı uzattı Murat’a.
Murat, halasının verdiği kâğıdı alarak marketin
yolunu tuttu. Markete vardığında listeyi incelemek için elini cebine attı, liste yoktu (5)
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Metinde Kullanılan
Noktalama İşareti

Noktalama
İşaretinin İşlevi

1

...

2

...

3

...

4

...

5

...

6

...

7

...

8

...

Metinde Kullanılan
Noktalama İşareti

Noktalama
İşaretinin İşlevi

1

...

2

...

3

...

4

...

5

...
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7. Etkinlik

ANNEM
Benim annem yüz lisan bilir
Yüzü de güzel
Her bedende bir insan bilir
Sözü de güzel özü de güzel
Benim annem yüz lisan bilir
Benim annem yüz mevsim açar
Yüzü de güzel
Kan ağlasa gülücük saçar
Sözü de bahar
Özü de bahar
Benim annem yüz mevsim açar
Benim annem yüz can kuşanır
Yüzü de melek
Her birinde bir ömür yaşanır
Sözü de melek
Özü de melek
Benim annem yüz can kuşanır
Ömer Lütfi Mete

A) Yukarıdaki şiirin ana duygusu …………………………………………………..

B) Şiirde geçen altı çizili kelimeleri inceleyiniz. Eş anlamlısı ve eş seslisi olan
kelimeleri aşağıdaki ilgili bölümlere yazınız.

Eş anlamlısı olan kelimeler
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..........................................................
....................................................

Eş seslisi olan kelimeler
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..........................................................
....................................................
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C) Şiirin ana duygusundan hareketle akrostiş bir şiir yazınız. Şiirinize uygun
bir başlık yazmayı unutmayınız.

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