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Yazdıklarını düzenler.
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Ek fiili işlevlerine uygun olarak kullanır.
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11. Etkinlik
Zarfların metnin anlamına
olan katkısını açıklar.

12. Etkinlik
Metindeki anlatım biçimlerini belirler.
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NOKTALAMA İŞARETLERİ

Cümlelerdeki noktalama işaretlerini inceleyiniz. Doğru veya yanlış kullanımlarına göre uygun harfi kutucuklara yazarak şifreyi bulunuz.

1

Akşam oldu mu beni bir hüzün sarıyor?

2

Ey Türk istikbalinin evladı!

3

Oğlum 21. Eylül.2011 günü dünyaya
geldi.

4

Onu her yerde aradım; bulamadım.

5

Ödevlerini zamanında yapmalısın, dedi.

6

Adınız?

7

Atatürk şöyle diyor: “Hayatta en hakiki
yol gösterici ilimdir.”

8

Araştırmamı tamamlamak için Türk Dil
Kurumu’na gitmem gerekiyor.
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Sıra Sizde
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Noktalama yanlışlığı yapılmış cümleleri düzelterek tekrar yazınız.
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METİN TÜRLERİ

Makale, baba gibidir; ciddi ve ağırbaşlı konuşur. Deneme, anne gibidir; duygusaldır, içtendir ve
inandırmak için zorlamaz kimseyi. Sohbet, komşu gibidir; karşısındaki ile sürekli konuşur. Fıkra,
arkadaş gibidir; günlük şeylerden kendince bahseder. Anı, dede gibidir; geçmişte gördüğü, tanık olduğu olayları anlatır. Masal, nine gibidir; hayalî ve olağanüstü şeylerden dem vurur. Nutuk,
öğretmen gibidir; bize öğüt verir. Hikâye, aile gibidir; sınırlı sayıda kişi, yer, zaman vardır ve her
olay önemlidir. Roman, sülale gibidir; kişisi çok, hâliyle olay, yer, zaman fazladır. Şiir, sevgi gibidir.
Sımsıcak sarar ve sakinleştirir. Gezi yazısı, uzaktan gelen bir dost gibidir; gezdiği yerlerin etkileyici
yönlerinden bahseder. Edebiyat, hayatın ta kendisidir.
Yukarıdaki metinde yazı türleri ile ilgili ipuçları verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen metinlerin türlerini belirleyerek altlarına yazınız.

‘’Drina Köprüsü’’ adında Nobel ödüllü bir roman vardır. Bilmem okudunuz mu? Ben kitabı elime aldığımda yüreğimin ta derinlerinde bir sızı hissettim. Belki çok uzaklarda ama
eskiden bizim olan o toprakların boynu bükük öksüzlüğünü hatırlattığından, belki ecdâdımın gücüne ulaşamamamın verdiği mahcubiyetten, belki de Drina kelimesinin ‘‘ağlayan
nehir’’ demek olmasından mıdır bilmem boğazıma o tanıdık yumru oturdu. Bana Drina
Köprüsü’nün tuhaf, efsanevi, sırlı hikâyesini hatırlattı bu kitap. Bu hikâyeyi bilseniz siz de
uzaklara dalıp gidersiniz.
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Metin Türü:
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Visegrad’a sabah on civarı ulaştık. Otobüsten
indiğimizde ciğerlerimize yağmur sonrası taptaze
bir bahar havası çektik. Manzara muhteşemdi. Yeşilin her tonu var, derler ya. Uzun zamandır istiyordum Bosna Hersek’i görmeyi. İki gün önce başladığımız yolculuğumuz Visegrad’da devam ediyor.
Bizi buraya getiren şey Drina Köprüsü. Ben daha
önce internetten araştırmıştım ve bana ihtişamlı
gelmişti tabii ama köprüyü görünce istemsiz olarak gözlerim doldu. Bir köprü insana nasıl bu kadar tesir edebilir? L şeklindeki köprü karşı kıyıdan
bu kıyıya adeta bir dost eli gibi uzanıyor. Burada
hayat bu köprünün etrafında yaşanıyor. Köprünün
altından on bir gözden akıyor Drina Nehri. Halkın
deyimleri, atasözleri, masalları efsaneleri hep bu
köprünün izini taşıyor. Büyüleyici.

Metin Türü:
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Küçük Bayo, Sırp-Bosna sınırında bir köy olan
Sokoloviç köyünde doğan mavi gözlü, sarı benizli, o toprağın tüm çocukları gibi zeki bir çocuktur.
On yaşına kadar köyün ormanlarında kale oyunu
oynayarak, Drina’da dudakları morarana kadar
yüzerek, o tertemiz ve yemyeşil yörenin mis gibi
havasını tüm hücrelerinde biriktirerek büyüdü.
Bir yeniçeri ağası ve kervanı değiştirdi onun erik
ve buğday yetiştiren bir köylü olacak kaderini.
Osmanlı Devleti’nin devşirme politikasıyla Bosna, Rudo, Visegrad ve diğer topraklarda okumaya
meyyal çocukların devşirilmesi sonrasında o da
düştü bir kervanla İstanbul yollarına.
Sokoloviç’ten çıkarılıp İstanbul’a götürülen küçük Bayo, sonraları Sokullu Mehmet Paşa
oldu ama o dağları, o köyü ve o ırmağı asla unutmadı. Anasından ve kardeşlerinden ayrılmanın verdiği acı bir bıçak gibi yarsa da göğsünü, duymuştu İstanbul’a götürülen çocukların padişah sarayında yetişip devlet adamı olduğunu. Bu hayali de onun yüreğini
gümbürdetiyordu. O gitti, giderken üstünden kayıkla geçtiği Drina akmaya devam etti.
Metin Türü:
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Ziya Gökalp’in
“Yeni Hayat” adlı şiir
kitabında, millet,
toplum, ahlak, dil,
vazife, medeniyet gibi
konuları işlenmiştir.

DÖRTLÜKLER
Faruk Nafiz Çamlıbel’in
hasret, aşk, ölüm,
tabiat, gurbet temalarını işlediği şiir
kitabının adı “Han
Duvarları”dır.

Orhan Şaik Gökyay,
kahramanlık şiirleriyle
tanınır. Eserlerini içten
ve sade bir dilde
kaleme alır.

1. Fahri Öğretmen, yukarıda bazı şairlerimizin eserleriyle ilgili bilgiler vermiştir. Bu bilgilere
göre aşağıdaki dörtlüklerin hangi şaire ait olduğunu bulup boşluklara yazınız.

ÇOBAN ÇEŞMESİ
Derinden derine ırmaklar ağlar,
Uzaktan uzağa çoban çeşmesi.
Ey suyun sesinden anlayan bağlar,
Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi?

BU VATAN KİMİN
Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı bir yakut olan bu vatan,
Can verme sırrına erenlerindir.

LİSAN
Güzel dil Türkçe bize
Başka dil gece bize.
İstanbul konuşması
En saf, en ince bize.

...................................................................... ...................................................................... .................................................
2. Dörtlüklerde işlenen konuları yazınız.
ÇOBAN ÇEŞMESİ :
BU VATAN KİMİN :
LİSAN
:
3. Hangi dizede kişileştirme yapılmıştır? Üç örnek dize yazınız.

4. Hangi dizede abartma yapılmıştır? Dizeyi yazınız.
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5. Hangi dizede benzetme yapılmıştır? Dizeyi yazınız.
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6. Dörtlüklerde kullanılan söz sanatlarının anlatıma katkılarını yazınız.

7. Şiirlerdeki ses benzerliklerini örnekteki gibi gösteriniz.

ÇOBAN ÇEŞMESİ
Örnek:

ağlar,

a

uzağa çoban çeşmesi.
bağlar,

b
a

dağa çoban çeşmesi.

b

BU VATAN KİMİN

LİSAN

7. TEMA

8. Dörtlüklerdeki mısraların hece sayılarını belirleyiniz.
ÇOBAN ÇEŞMESİ :
BU VATAN KİMİN :
LİSAN

:
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1.Vecihi Hürkuş, hangi okullarda eğitim almıştır?

2.Hangi savaşlara katılmıştır?

3. Başarılarından dolayı kendisine hangi ödül verilmiştir?

4.Kurtuluş Savaşı’ndan sonra hangi işle meşgul olmuştur?

5. Yapmış olduğu uçakların isimleri nelerdir?

6.Havacılık sektöründe hangi ilklere imza atmıştır?

7.Vecihi Hürkuş’un Türk havacılık tarihindeki önemini yazınız.
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8.Vecihi Hürkuş’un anılarından oluşan kitabın adı nedir ve kitap ne zaman yayımlanmıştır?
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TÜRKİYE’NİN İLK ELEKTRİKLİ ARABASI
Hayriye Öğretmen, anlatım bozuklukları konusunu işlemiştir. Türkiye’nin ilk elektrikli arabası
ile ilgili kurulan cümlelerde anlatım bozuklukları olduğunu söylemiştir. Bu anlatım bozukluklarının sebeplerini bularak cümle numaralarını aşağıdaki tabloya yazınız.

1. Bundan yaklaşık tam bir ay
önce yüzünü gösteren yerli
araba, tüm Türkiye’de heyecan
yarattı.

2. Fabrika yatırımı ve imalat gibi
konu başlıklarının dile alındığı
toplantıda projenin hedefleri de
ilk kez açıklandı.

3. Arabanın
ücretinin makul bir
rakamda tutulacağı
belirtildi.

5. Arabanın tasarımının yalın ve sade
olmasına dikkat
edildi.

4. Yetkililer; şarj altyapısı konusunda yakından Norveç,
Almanya, Fransa, İngiltere, ABD ve Çin’i incelediklerini
ifade etti.
ANLATIM BOZUKLUĞU SEBEBİ

CÜMLE NUMARASI

Gereksiz sözcük kullanımı
Sözcüğün yanlış yerde kullanımı
Sözcüğün yanlış anlamda kullanımı
Deyimin yanlış kullanımı
Anlamca çelişen sözcüklerin kullanımı

Sıra Sizde
Anlatım bozukluklarını cümle sırasına göre düzeltiniz.

1.
7. TEMA

2.
3.
4.
5.
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ANLATIM BOZUKLUKLARI

Aşağıdaki dönme dolapta anlatım bozukluğu olan cümleler verilmiştir. Bu cümlelerdeki anlatım bozukluklarının sebeplerini cümlelelerin sırasına göre boşluklara yazınız.

7

1
Babam ilke ve
prensiplerinden
asla taviz vermezdi.

Doktorun bu hastalık
hakkında kesinlikle bilgisi
olduğunu sanıyorum.

6

2

O günden sonra değil
yüzümüze bakmak, yanımıza
gelip konuşmadı bile.

Bu konuda fazla
ayrıma girmeden
bana bildiklerini
anlatmalısın.

5

3

Annem kardeşimin çok
telefonla konuşmasına
tahammül edemiyordu.

4
Arkadaşım hiçbir
konuyu önemsemez,
gelişigüzel yapar, kılı
kırk yarardı.

1.
2.
3.
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4.
5.
6.
7.
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Genç öğretmene
sınavın başlama ve
bitiş saatini sordu.

Aşağıda verilen cümlelerin anlatım bozukluğu sebeplerini belirleyiniz. Bir önceki sayfada yer
alan sebeplerle aynı sırada olacak şekilde, cümlelerin harflerini numaralandırılmış boşluklarla
eşleştirip yazınız.
A. İhtiyar bahçıvana arka bahçedeki gülleri ne zaman suladığını sordu.
B. Ağrı’da termometrenin kış gecelerinde sıfırın altında -30 ‘u gösterdiği olur.
C. Kuzenimle bundan aşağı yukarı tam üç yıl önce İzmir’de tatil yapmıştık.
D. Çiçekler çok güneşte kalınca yaprakları sararmış, sapları eğilmişti.
E. Öğrencilerin piknikte çektikleri resimleri gördüm ve çok beğendim.
F. Sınıfta yapılan seçimde on altıya karşı on bir oyla sınıf başkanlığına seçildi.
G. Haksızlıklara karşı mücadele eden ve suya sabuna dokunmayan bir kişiydi.

7
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YAZIMI YANLIŞ OLAN SÖZCÜKLER

Zuhal Hanım, oğluna yazımı karıştırılan sözcüklerin doğru yazımlarını öğretmek için bir kule
oyunu tasarlamıştır. Bu oyunda eşit parçalara bölünmüş küçük tahta bloklar üst üste dizilerek kule
oluşturulmaktadır. Oynayan kişi tahta blokları teker teker çekmektedir. Kulenin bir sırasındaki
bloklardan üçü de çekildiği zaman kule kesin yıkılmaktadır. Zuhal Hanım oğlundan sadece yazım
yanlışı olan tahta bloklarını çekmesini istemektedir. Kulenin hangi sırasındaki yazım yanlışı olan
tahta bloklar çekildiğinde kule kesinlikle yıkılır? Sıra numarasını işaretleyiniz.

10 yanlız hoş geldin herbiri
sarımsak
9
bugün
meyva
8 biran pantalon kibrit
herkez
7
enaz
egzos
6 herhangi
bir gitgide
heran
şoför
5
art arda
yalnış
4 hiçbir
şey
sıra dışı
unvan
3
birkaç kirpik
hiçkimse
2 dil bilgisi anadili
tıraş
pek çok
1
herşey
biraz

Sıra Sizde

7. TEMA

Yıkılan kulenin yerine yukarıdaki sözcüklerin hepsinin doğru yazımlarının olduğu yeni bir
kule oluşturunuz.

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
12

Etkinlik

8

GRAFİK YORUMLAMA
Derya Öğretmen, 7/A ve 7/B sınıflarının Türkçe öğretmenidir. Her iki sınıfa da aynı soruları sorarak
öğrencilerin eksik öğrendiği konuları belirleyecektir. Öğrencilerden verdiği cümleleri “doğru” ya
da “yanlış” şeklinde değerlendirmelerini ister. Aşağıdaki grafikler o sınıflardaki öğrencilerin cevap
oranlarını göstermektedir.

Sorular

7/A Sınıfının
Cevap Oranları

Yanlış
%2

“Sözlerime gülerek tepki verdi.”
cümlesinde durum zarfı vardır.

Doğru
%100

Doğru
%20

“Bir varmış, bir yokmuş.” cümlesinde iki tane ek fiil vardır.

“Bölüşmek” fiili türemiş bir fiildir.

7/B Sınıfının
Cevap Oranları

Doğru
%98

Yanlış
%30

Doğru
%70

Yanlış
%80

Yanlış
%60

Yanlış
%80

Yanlış
%10

“Lütfen çimlere basmayalım.” cümlesinde istek kipi kullanılmış, emir
kipi kastedilmiştir.

Doğru
%20

Doğru
%40

Doğru
%90

Yanlış
%10

Doğru
%90

1. (

) 7/A sınıfının tamamı, 7/B sınıfının çoğunluğu “durum zarfı” nı ayırt etmeyi öğrenmiştir.

2. (

) Ek fiil bulma konusunda 7/B sınıfı daha başarılıdır.

3. (
4. (

) Her iki sınıfta da “Fiil Yapısı” konusunu tam olarak kavrayamayan öğrenciler çoğunluktadır.
) “Fiilde Anlam Kayması” konusunda iki sınıfın başarı oranları birbirinden farklıdır.
13
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Öğrencilerin cevaplarından hareketle Derya Öğretmen hangi çıkarımlarda bulunabilir? (✓) (X)

Etkinlik
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FİDAN DİKİMİ

Aşağıdaki metinden hareketle görselleri işlem sırasına göre numaralandırarak yapılan işlemleri birer cümle ile yazınız.

7. TEMA

Sınıf arkadaşlarımla birlikte Orman Haftası’nda okulumuzun bahçesine
çeşitli ağaçlar dikmeye karar verdik. Bu niyetimizi açıkladığımızda öğretmenimiz çok mutlu oldu ve ağaç dikimi için gereken malzemeleri temin
etti. Öncelikle okul bahçemizde yetişmesi uygun olan ağaç türlerini araştırdık. Bahçe toprağının yapısına uygun, sağlıklı fidanlar aldık. Dikim için
güneşli, rüzgârlı ve yağmurlu olmayan bir gün bekledik. Beklediğimiz
gün geldiğinde hepimiz çok heyecanlıydık. Kolları sıvadık. Fidanlarımızın kökünden biraz büyük
derinlik ve genişlikte bir çukur açtık. Toprağının dağılmamasına dikkat ederek fidanlarımızı dik
bir şekilde yerleştirdik. Köklerin hava ile temasını engellemek için, fidanların dallarına zarar vermeden toprağı doldurup sıkıştırdık ve ilk can sularını verdik. Düzenli aralıklarla onları sulamaya
devam ettik. Artık birlikte büyüyeceğimiz yeni arkadaşlarımız vardı.
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EK FİİL

Duru, Türkçe dersinde ek fiillerin basit zamanlı fiilleri, birleşik zamanlı fiil hâline getirdiğini ve bu
fiillerin cümleye bazı anlamlar kattığını öğrenmiştir. Duru’nun verilen çalışmada basit çekimli fiilleri, ek fiil getirerek çekimlemesi ve ek fiilin cümleye kattığı anlamları aşağıdaki tablodan bularak
numaralarını uygun bölüme yazması gerekmektedir. Duru’ya yardım ediniz.
EK FİİLİN KATTIĞI ANLAM
1. Gerçekleşmemiş niyet anlamı
2. Terk edilmiş alışkanlık anlamı
3. Şart anlamı
4. Küçümseme anlamı
5. Gereklilik anlamı
6. Kesinlik anlamı
7. Başkasından duyma anlamı
8. Olasılık anlamı

Cümle

Ek Fiil Çekimleri

Annem kek pişir.......

Şimdiki zaman, rivayet birleşik
zaman,
3. tekil kişi

Doğruyu söyle.......

Gereklilik kipi, rivayet birleşik
zaman,
2. tekil kişi

Fiilin
Çekimlenmiş
Hâli

Ek Fiilin
Kattığı
Anlam

Konu kapan.......

Duyulan geçmiş zaman + (-dır),
3. tekil kişi

Şimdi çık....... yetişirsin.

Geniş zaman, şart birleşik zaman,
2. tekil kişi

İyi projeleri hep o çiz.... ...

Duyulan geçmiş zaman, rivayet
birleşik zaman,
3. tekil kişi

Belki unut.......

Duyullan geçmiş zaman + (-dır),
3. tekil kişi

Bir evimiz ol.......

Gelecek zaman, hikâye birleşik
zaman,
3. tekil kişi
15
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Çocuklara mendil ver….... Geniş zaman, hikâye birleşik
zaman,
1. tekil kişi

Etkinlik
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ATASÖZLERİNDEKİ ZARFLAR

Sınıftaki öğrenciler, iki gruba ayrılarak içinde zarf bulunan atasözleriyle ilgili bir etkinlik hazırlamışlardır. Atasözleri yanda belirtilen
sıraya uygun olarak yazılmalıdır. İki grup da tabloda yanlış yere yazılan atasözlerini bularak aşağıdaki boşluklara yazacaklardır. Onlara
yardım ediniz.

BULUTLAR

YILDIZLAR
1

Öfkeyle kalkan zararla oturur.

A

2

Çok yaşayan bilmez, çok gezen bilir.

B

3

Kasımdan on gün evvel ek, on gün
sonra ekme.
Arsız neden arlanır, çul da giyer
sallanır.
Ağacın meyvesi olunca başını aşağı
salar.

C

4
5

1- Durum zarfı
2- Zaman zarfı
3- Miktar zarfı
4- Soru zarfı
5- Yer–yön zarfı

Yengece ‘‘Niçin yan yan gidersin?’’ demişler, ‘‘Serde kabadayılık var.’’ demiş.
Önce iğneyi kendine batır, sonra çuvaldızı ele.
Az veren candan, çok veren maldan.

D Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek
yer.
E Atılan ok geri dönmez.

…………. ile ………….. yer değiştirmelidir.

…………. ile ………….. yer değiştirmelidir.

Sıra Sizde
Verilen atasözlerinde geçen zarfların altını çiziniz ve zarfları türlerine göre uygun zarfların
içine yazınız.
Üzüm üzüme baka baka kararır.
Az yiyen az uyur, çok yiyen güç uyur.
Çiğnemeden yutulmaz.
Gördün deli, savul geri!
Son gülen iyi güler .
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Dün cin olmuş, bugün adam çarpıyor.
Az söyle, çok dinle.
Deniz dalgasız olmaz, kapı halkasız.
Öksüz, neden güler? Yanılır da güler.
Eğri oturup doğru konuşalım .
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ANLATIM BİÇİMLERİ

Aşağıdaki metinlerde yer alan anlatım biçimlerini (açıklayıcı, tartışmacı, öyküleyici, betimleyici)
belirleyip boşluklara yazınız.
1. (...) Düşünce çatışmaları beni ne kırar ne yıldırır sadece dürtükler, kafamı
çalıştırır. Eleştirilmekten kaçarız. Oysaki kendiliğimizden istememiz; gelin, bizi
eleştirin dememiz gerekir. Eleştirme bir ders gibi değil de karşılıklı konuşma
gibi olursa… Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi onun doğru söyleyip söylemediğini değil doğru veya yanlış kendi düşüncemizi savunmaya
bakarız.
2. Çiçeklerin içinde bal özü bulunur. Bal özü özellikle kelebeklerin, arıların
ve kuşların çok sevdiği bir besindir. Bu hayvanlar çiçeklerden bal özü içerken
vücutlarına çiçek tozu bulaşır. Çiçek tozu, çiçeklerin üzerinde bulunan ve bitkilerin çoğalmasını sağlayan özel bir tozdur. (...)
3. (...) ‘‘Bizimkiler, bizimkiler!’’ diye bağırarak uyandı. Doğruldu. Üstünden
kertenkeleler kaçıştı. Limana baktı. Gerçekten limanın karşısına bir donanma
gelmişti. Kadırgaların, yelkenlerin, küreklerin biçimine dikkat etti. Sarardı. Gözlerini açtı. Yüreği hızla çarpmaya başladı. Ellerini göğsüne koydu. Bunlar Türk
gemileriydi. Kıyıya yanaşıyorlardı. Gözlerine inanamıyordu. İyice inanabilmek
amacıyla elini ısırdı. Yerden sivri bir taş aldı. (...)
4. (...) Başka memleketlerde sanat dergilerine bakarsak şüphesiz onlarda da
birkaç şiir, birkaç hikâye buluruz. Ama sayfaların büyük bir kısmı da şu ya da bu
yazarın kişiliğinin, eserlerinin ya da düşüncelerinin incelenmesine ayrılmıştır.
Oysa biz sanatçılarımızın yarattıkları eserlerin hiçbirine böyle cevap vermiyoruz. (...)

6. (...) İşte bugün de sabah namazından beri durmaksızın on saat uğraşmıştı.
Dövdüğü eğri namluyu örsünün yanındaki su fıçısına daldırdı. Ocağının zayıflamaya başlayan ateşine baktı. Çekici bırakan eliyle terini sildi. Kapıya döndü.
Karşıki mescitte acıklı acıklı akşam ezanı okunuyor, bacasının tepesindeki yuvada leylekler sonu gelmez bir takırtı koparıyorlardı. İkindi abdesti daha duruyordu. Yalnız ellerini yıkadı, kuruladı, yenlerini indirdi. (...)
7. (...) Yine öyle iri kasketli ve iri belli, iri kara gözlü, kocaman dağ gibi adamlar,
istasyonda buğday çuvallarını sırtlayacaktı. İstasyon bahçesinde masalar, sandalyeler kalkmıştır. Yalnız o ihtiyar akasyalar... Madenî ışıltılar yayarak uzanan
raylar arasından kömür toplayan, burunlarını ve bol pantolonlarını çekerek,
esmer yüzlerinde beyaz dişlerini göstererek aniden gülüveren çocuklar olacak
mıydı? Bir fayton kiralamalıydı. O kemikleri çıkmış sıska atları; eski, buruşuk körüğü, iki yanında asılı kandilleri görmeliydi. (...)
17

7. TEMA

5. (...) Kalın kaputlu, kocaman çizmeli, şişman bir askerî doktor, merdiven basamağına oturmuş bir şeyler yazıyordu. Çehresini yandan görüyordum. Dolgun, beyaz bıyıklı, kalın kaşları, canlı ve sevimli bir yüzü vardı. (...)

Sıra Sizde
Aşağıdaki görsellerin yanına belirtilen anlatım biçimlerine uygun birer paragraf yazınız.
TARTIŞMACI ANLATIM

YARISI
BOŞ
YARISI
DOLU

BETİMLEYİCİ ANLATIM

ÖYKÜLEYİCİ ANLATIM
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AÇIKLAYICI ANLATIM

Dünya’mızın
Şekli ve Katmanları

18

Sıra No Sayfa Kaynakça
No
1
3-4 Metinler,Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından yazılmıştır.
5

3

5

4

5

Aktaş, Ş. (1998). Yenileşme Dönemi Türk Şiiri ve Antolojisi. Ankara: Akçağ Yayınları. s. 198.

5

7

6

14

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/havacilikta-ilklerin-adami-vecihi-hurkus/1205477
Metin Materyal Hazırlama Komisyonu tarafından yazılmıştır.

7

17

Montaigne. (1999). Denemeler. İstanbul: Cem Yayınevi. s. 305.

8

17

9

17

Oğuzkan, A. (2001). Örneklerle Türkçe ve Kompozisyon Bilgileri. Ankara: MEB Yayınları. s. 194.
“Seyfettin, Ö. (2017). Seçme Hikayeler. Forsa. Isparta: Beyazıt Yayınları. s. 125.

10

17

Karagöz, B. (2015). Çok Merak Ediyorum. TÜBİTAK Dergisi, 99, s.26.

11

17

Güntekin,R. G.( 1993). Çalıkuşu.İstanbul: İnkılap Yayınevi. s. 202.

12

17

13

17

Burian, O. (2011). Edebiyatımızın Asıl Eksikliği. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. s. 225.
Seyfettin, Ö. (2017). Seçme Hikayeler. Diyet. Isparta: Beyazıt Yayınları. s. 86.

Sıra No

Sayfa
No

Görsel Kaynakça

Erişim Tarihi

1

Kapak

www.shutterstock.com1398275918

03.08.2020

2

3

www.shutterstock.com 92350222

23.05.2020

3

4

www.shutterstock.com 1382738612

18.08.2020

4

4

www.shutterstock.com 121299712

23.05.2020

5

6

www.shutterstock.com 1579167595

06.08.2020

6

7

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/havacilikta-ilklerin-adami-vecihi-hurkus/1205477

06.08.2020

7

8

https://www.bik.gov.tr/istiklal-madalyali-kahraman-veci- 06.08.2020
hi-hurkus/

8

9

https://www.bik.gov.tr/yerli-otomobil-on-siparis-basliyor-is- 23.05.2020
te-odeme-tutari/

9

10-11

10

www.shutterstock.com 133150691

05.08.2020

12

Görsel Tasarım Uzmanı tarafından hazırlanmıştır.

05.08.2020

11

12

www.shutterstock.com 1690033546

05.08.2020

12

12

www.shutterstock.com 640858525

18.08.2020

13

13

Görsel Tasarım Uzmanı tarafından hazırlanmıştır.

18.08.2020

14

14

www.shutterstock.com 683779633

23.05.2020

15

14

www.shutterstock.com 1730646568

23.05.2020

16

16

www.shutterstock.com 210190033

10.08.2020

17

18

www.shutterstock.com 1613690041

23.05.2020

18

18

www.shutterstock.com 1060068752

23.05.2020

19

18

www.shutterstock.com 734121244

23.05.2020

20

18

www.shutterstock.com 1740053642

23.05.2020

19

7. TEMA

Çamlıbel, F. N. (2012). Han Duvarları Toplu Şiirler. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
s. 217.
Gökalp, Z. (1941). Yeni Hayat.İstanbul: İkbal Yayınları. s. 15-16.

2

