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Büyük Selçuklu Devleti; Selçuk Bey tarafından 1020’li yıllarda temelleri atılmış, yeğenleri Tuğrul ve 
Çağrı Beyler tarafından bağımsız hâle getirilmiş bir Türk devletidir. 

Büyük Selçuklu Devleti, 1037 yılında devlet hâline gelip bağımsızlığını ilan etti.  Bağdat’ı başkent 
yaparak Mezopotamya’dan İç Asya boylarına kadar sınırlarını genişletti ve  dönemin en büyük Türk 
devleti hâline geldi. Büyük Selçuklu Devleti, 1092 yılında iç karışıklıklar neticesinde parçalanarak 
dörde bölündü daha sonrasında ise beyliklere ayrıldı. 

Büyük Selçuklu Devleti’nde ülke toprakları hanedanın ortak malı sayılıyordu. Başkentte oturan 
sultan, devletin mutlak sahibiydi. Sultan, eğitime büyük önem verirdi.  Medreselerde din konularının 
yanı sıra matematik, felsefe, dil ve edebiyat gibi dersler de okutuluyordu ve medreselerde zengin 
kitaplıklar vardı. Büyük Selçuklular Arapçayı din ve bilim dili, Farsçayı edebiyat ve devlet dili, Türk-
çeyi ise halk arasında, saray ve orduda günlük konuşma dili olarak kullanıyorlardı. Çift başlı kartal 
Selçuklularda önemli bir semboldü.

Büyük Selçuklu Sultanı Melikşâh tarafından Anadolu’nun fethiyle görevlendirilen Süleymanşâh, 
kısa zamanda İznik’e kadar bütün Anadolu’yu ele geçirdikten sonra Büyük Selçuklu Devleti’ne bağlı 
olarak Anadolu’da egemenliğini kurdu. 1075 yılında İznik’te bağımsızlığını ilan eden I. Kılıçarslan, 
Anadolu Selçuklu Devleti’nin ilk hükümdarıdır.

Anadolu Selçuklu Devleti, Haçlı Seferlerine karşı mücadele ederek Anadolu’nun İslamlaşmasın-
da ve Türkleşmesinde önemli rol oynadı. Anadolu Selçuklularında ülke toprakları hanedanın ortak 
mülküydü. Devletin tek sahibi sultandı. Eğitim önemliydi. Başlıca eğitim kurumları medreseler olup 
buralarda dinî konuların yanı sıra diğer ilimler tahsil edilmekteydi. Anadolu Selçukluları zamanında 
bilim dili Arapça, devletin resmi dili ve edebiyat dili Farsça idi. Türkçe ise günlük konuşma dili olarak 
kullanılıyordu. 

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ

ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ

A) Aşağıdaki ifadeleri inceleyiniz. Okuduğunuz metinlere göre doğru olanların 
sonuna  “D”, yanlış olanların sonuna “Y” yazınız.

1. Anadolu Selçuklu Devleti’yle Büyük Selçuklu Devleti aynı tarihte kurulmuşlardır.
......

2. Hem Büyük Selçuklu Devleti’nde hem de Anadolu Selçuklu Devleti’nde Türkçe, resmî dil 

olarak kullanılmaktaydı. ......

3. Anadolu Selçuklu Devleti zaman içeresinde Büyük Selçuklu Devleti’nden ayrılarak bağım-

sız bir devlet olmuştur. ......

1. Etkinlik
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6. Her iki devlet de aynı topraklarda hüküm sürmüştür. 

C) Aşağıda, okuduğunuz metinlerde geçen bazı tamlamalar verilmiştir. Bu tam-
lamaların karşılarına çeşitlerini örnekteki gibi yazınız. (Sıfat Tamlaması / İsim 
Tamlaması)

D) Metinlerden bulduğunuz tamlamaları aşağıya yazınız.

B) Okuduğunuz  iki metni konu yönüyle karşılaştırarak düşüncelerinizi yazınız.

4. Hem Büyük Selçuklu Devleti’nde hem de Anadolu Selçuklu Devleti’nde Arapça, din ve 

bilim dili; Farsça, edebiyat ve devlet dili olarak kullanılsa da ikisi de bağımsız birer Türk 

devletidir. 

......

......

......

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

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

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

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

BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ
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5. Devletin hanedan üyelerinin ortak malı sayılması geleneği, ülke topraklarının bölünerek 

devletlerin parçalanmasına yol açmıştır.
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A) Aşağıdaki cümlelerden hangileri bu görseli anlatan bir metinde yer alabilir? 
Bu cümleleri belirleyerek yanlarına çarpı (X) işareti koyunuz.

1. Göl kenarındaki kayaların güneş ışığı altındaki görüntüsü seyredilmeye 
değerdi.

4. Gölü çevreleyen ağaçların gölgesi de suda yansımalar bırakıyordu.

2. Yeşil ağaçların üzerinden bulutlu gökyüzünü görebiliyorduk.

5. Yeşil ve mavinin uyumunun bu kadar güzel olduğu başka yer var mıy-
dı acaba?

7. Hava çok sıcak olduğu için hayvanlar göle su içmeye gelmişti.

3. Ormanın içinden giden yoldan insanlar zaman zaman geçiyordu.

6. Burası insan eli değmemiş, üstünde insan izi olmayan nadir yerlerden 
biriydi.

8. Hiç kimsenin olmadığı bu yerde huzur bulabiliyor insan.

9. Dağların üstünden batmaya başlayan güneş, akşam olduğunu hatır-
latıyordu.

2. Etkinlik
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B) Görselle ilgili seçtiğiniz cümlelere kendi cümlelerinizi de ekleyerek bu gör-
seli anlatan bir hikâye yazınız.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan “Yazılı Anlatım Değerlendirme 
Formu”nu kullanarak değerlendiriniz.
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A) Ayşe Hanım’ın çocuğu altı aylıktır. Aşı konusunda internetten araştırma ya-
pan Ayşe Hanım, aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır. Ayşe Hanım’ın ulaştığı bilgiler-
den güvenilir olanları içeren internet sitesinin kutucuğunu işaretleyiniz.

B) İşaretlediğiniz bilgi kaynağını neden doğru ve güvenilir bulduğunuzu açık-
layınız.

• Aşılar zararlıdır. Bebeklere gereksiz yere çok erken aşı uygulanıyor. Anne 
sütü onları korur.

• Aşılar faydalı değildir. Aşıların içerisinde çocuklara zararlı olabilecek mad-
deler var. Aşıyla önlenebilir çocukluk hastalıkları yaşamın bir parçasıdır.

• Aşılanan çocuklar aşılanmamış çocuklara kıyasla daha fazla alerjik olurlar.

www.bilgilim.com.tr

• Bebek ve çocukların yaşamı tehdit eden hastalıklardan korunmaları için 
aşılanmaları gerekir.

• Aşılar son derece güvenilir biyolojik ürünlerdir. Üretim ve dağıtım aşama-
larında çok sıkı kontrolden geçmektedir. 

• Aşılar herhangi bir ilaç gibi bazı yan etkilere neden olabilir. 
• Bebekler bazı hastalıklara karşı bağışık doğarlar çünkü doğumdan önce 

annelerinden bebeklere koruyucu maddeler (antikor) geçer. Ancak bu anti-
korlar uzun süre etkili değildir. Tüm hastalıklara karşı koruma sağlamaz.

           www.asi.saglik.gov.tr

 www.asi.saglik.gov.tr www.bilgilim.com.tr

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................
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Mavilioğlu ailesinin ebeveynleri Hatice Hanım ve Kadir Bey, kızları Aysel’i 
Gençlik Spor Kulübünün okçuluk kursuna göndermek istemektedir. Hafta sonu 
13.00-15.00 arasında kursa katılabilecek olan Aysel, Atatürk Ortaokulunda 6. 
sınıfta okumaktadır. Aysel, doldurduğu formdaki bazı bilgileri hatalı yazmış, 
bazı bilgileri de eksik bırakmıştır.  Formdaki eksik bilgileri formun üzerinde ta-
mamlayınız. Hatalı bilgileri yönergeden hareketle düzeltiniz.

GENÇLİK SPOR KULÜBÜ SPORCU KAYIT FORMU

ADI SOYADI: Aysel

DOĞUM TARİHİ (GÜN/AY/YIL): 01/06/2009

ANNE ADI: Hatice

BABA ADI:

CİNSİYETİ:           Kız            Erkek 

OKULU: ………………….  Ortaokulu 

SINIFI:               5. Sınıf              6. Sınıf            7. Sınıf             8. Sınıf

KATILMAK İSTEDİĞİ SPOR DALLARI:     

 Karate               Okçuluk          Basketbol   

 Yüzme               Jimnastik

KATILMAK İSTEDİĞİ PROGRAM:        Hafta içi                Hafta sonu

KATILMAK İSTEDİĞİ SAAT:        10.00-12.00          13.00-15.00          15.00-17.00            

ADRES BİLGİLERİ: Lale Mahallesi 2. Sokak No:7 Aydın/Merkez

4. Etkinlik
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KIZ KULESİ
Evvel zaman içinde yaşayan bir kralın, güzel bir kızı varmış. Bir kâhin, krala kızını 

bir yılanın sokacağını söylemiş. Kral her şeyden çok sevdiği yavrusunu korumak için 
Kız Kulesi’ne götürmüş onu. Yılanın buraya gelemeyeceğini düşünmüş. Ama yılan 
yolunu bulmuş.

Kralın kızı üzüm yemeyi çok severmiş. Güzelliğini yediği üzümlere borçluymuş. 
Yılan da bunu biliyormuş. Girmiş üzüm salkımlarının arasına. Atlamış Kız Kulesi’ne 
giden sandala. Zavallı kız küçücük adacıkta o yılan tarafından sokulmuş. O günden 
sonra buranın adı Kız Kulesi olmuş. (...)             (Kısaltılmıştır.)

    Figen Yaman Coşar

1. Kral, kızını neye karşı korumaktadır? Bunun için hangi tedbiri almıştır?

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

2. Kralın kızı güzelliğini neye borçludur? Açıklayınız.

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

3. Kralın kızına ne olmuştur? Açıklayınız.

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

4. Metnin konusunu yazınız.

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

5. Kralın yerinde siz olsaydınız evladınızı korumak için hangi tedbirleri alırdınız? 

Düşüncelerinizi yazınız.

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

Aşağıdaki soruları metinden hareketle cevaplayınız.

5. Etkinlik
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Bu etkinliği yapan bir öğrenci, numaralanmış çıkışlardan hangilerine ulaşmalı-
dır?

6. Etkinlik

Hayatını kitaplara adamış, cömert bir insandı. Kimin başı dara 

düşse yardımına koşar, çevresine iyilik ve mutluluk dağıtırdı. En zor 

şartlar altında bile iyilik yapmak için bir yol bulurdu.

“Zirve” kelimesi bu 
kelimenin eş anlamlısıdır.

“İnsanlara karşı cimri 
davranmak hoş değildir.” 
cümlesindeki altı çizili kelime, 
bu kelimenin zıt anlamlısıdır.

Metinde “doğumla ölüm 
arasında yaşanan süre, ömür” 
anlamında kullanılmıştır.

“İş yerindeki koşullar, 
çalışanlar için çok rahattı.” 
cümlesindeki altı çizili kelime 
bu kelimenin eş anlamlısıdır.

Bu kelimenin zıt anlam-
lısı kullanılmak istenseydi 
“zorluk” kelimesi kullanı-
lırdı.

Metinde “yöntem, metot” 
anlamında kullanılmıştır.

D

D

D

D

D

D

D

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1

7

: Doğru

: Yanlış

11

9

52

8

12

10

6

3 4

............................................................................................................................................
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• Kafiye, şiirde dize sonlarında bulunan ses benzerliğidir. Şiirlerin kafiye dağılışına 
göre çeşitlenen kafiye şemaları mevcuttur. Kafiye şemalarında aynı sesle biten mıs-
ralar aynı harflerle ifade edilir.

 
Örneğin, 

Annem çok değerlidir  a
Değişmem onu hiçbir şeye b
Dünyaları verseler de  b
Benim hazinem annemdir  a

•Kafiye şemaları “a,a,a,b”, “a,b,b,a”, “a,b,a,b”, “a,a,b,a” şeklinde olabilir. 

A) Aşağıda, iki farklı şiire ait dizeler karışık şekilde verilmiştir. Bu dizeleri anlam-
lı ve kafiyeli dörtlükler oluşturacak şekilde sıralayarak yazınız.

Şehitlerin kanı kalır mı yerde?                                                               

Biz güneşiz yarınlara

Açılmışız ufuklara

Biz yarının büyükleri

Her savaşta gururla yazdık destanları

Ay yıldız sevdası başkadır bende

O şehit kanlarıyla çizdik sınırları

Amacımız hep ileri

7. Etkinlik
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ÇOCUKLUĞUM

Heyecanla koşarım çocuk bahçesine

Oynamak için bildiğim oyunları

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

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

Oyun arkadaşlarımdan vazgeçmem büyüsem de

Yıllar geçse de unutamam onları

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

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

B) Aşağıda verilen şiiri “a,b,a,b” kafiye şemasına uygun olacak şekilde tamam-
layınız. 

1. Dörtlük

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

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

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

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

2. Dörtlük

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

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

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

......................................................
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SAMAN ALTINDAN SU YÜRÜTMEK

Vaktiyle köyün birinde ahalinin tarlaları ve meyve sebze bahçelerini suladığı bir 
su kaynağı varmış. Bu kaynak köyün ortak malıymış. Civarda başkaca su kaynağı 
da olmadığından bütün köylü, arazisini bu kaynaktan nöbetleşe sıra ile sularmış. 
Kimin ne vakit ne kadar su kullanacağı belliymiş ve herkes kendi hakkına riayet 
eder, komşularının hakkına saygı gösterirmiş. 

Ancak her köyde olduğu gibi bu köyde de açıkgöz bir adam varmış. Sebze bah-
çesi su kaynağının hemen yakınında bulunan bu adam, herkes gibi sırası geldiğin-
de gider, kaynaktan suyunu alırmış ama bununla yetinmeyip kaynak ile bahçesi 
arasına gizli bir su yolu kazmış. Kimseler fark etmesin diye de su yolunun üzerini 
taşla, tahtayla kapatıp üstüne de saman balyaları yığmış. Su, diğer vakitlerde bu 
saman altından aka aka açıkgözün tarlasına kadar gidermiş. 

Yaz ortasında herkesin tarlası susuzluktan yanıp kavrulurken onunki fidanların 
boy üstüne boy attıkları yemyeşil bir hâldeymiş. Üstelik bostanının ortasındaki 
sulama havuzu da her zaman silme dolu dururmuş. Köylüler, “Bu işin içinde bir iş 
var.” diyerek araştırmışlar ve kısa bir süre sonra da bu uyanığın saman altından 
su yürüttüğünü fark etmişler. 

  Selim Gündüzalp

8. Etkinlik
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A) Hikâyesini okuduğunuz deyimin anlamını metinden hareketle tahmin ederek 
aşağıya yazınız. 

C)  Aşağıda verilen hikâye unsurlarını, okuduğunuz metinden hareketle yazınız.

B) Aşağıda, okuduğunuz metnin özetinin ilk dört cümlesi verilmiştir. Bu cüm-
leleri metinden hareketle sıralayınız. Metnin özetini kendi ifadelerinizle siz ta-
mamlayınız. 

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

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

Bu köyde insanlar tarla ve bahçelerini ortak bir su kaynağından sularlarmış.

Ancak açıkgöz bir adam kendi hakkına düşen suyla yetinmemiş. 

Su kaynağı nöbetleşe kullanılıyormuş.

Bir zamanlar su sıkıntısı çeken bir köy varmış. 

Metnin özetinin devamı: …………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

Olay: ......................................

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

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

Yer: ........................................

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

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

Kişiler: ...................................

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

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

Zaman: ...................................

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

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

Hikâye Unsurları
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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 hikâye türünün özelliklerine uygun olarak yazdım.

YAZILI ANLATIM DEĞERLENDİRME FORMU
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Kaynakça Kaynakça

Sıra 
No

Sayfa 
No

Görsel Kaynakça ID Erişim 
Tarihi

1 1 https://www.selcuk.edu.tr 05.08.2020

2 1,2 https://www.freepik.com/free-vector/vector-abstract-geometric-islamic-back-
ground-based-ethnic-muslim-ornaments-intertwined-paper-stripes-elegant-back-
ground-cards-invitations-etc_1283594.htm

1283594 08.08.2020

3 Kapak, 
3

Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

4 3,4 https://www.freepik.com/free-vector/forest-silhouettes_794745.htm 794745 08.08.2020

5 Kapak, 
7

Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

6 9 https://www.freepik.com/free-vector/children-playing-camping-out-park_4866982.htm 4866982 08.08.2020

7 10 https://www.freepik.com/free-vector/children-playing-camping-out-park_4866982.htm 4866982 08.08.2020

8 11 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

Sıra 
No

Sayfa No İnternet Kaynakçası Erişim 
Tarihi

1 1 “Büyük Selçuklu Devleti- Anadolu Selçuklu Devleti”
https://www.kulturportali.gov.tr/portal/anadolu-selcuklu-devleti--1077-1308-
https://www.kulturportali.gov.tr/portal/buyuk-selcuklu-imparatorlugu-ve-anadolunun-fethi

04.02.2020

2 5 https://asi.saglik.gov.tr/asi-gercekleri.html 04.02.2020

Sıra 
No

Sayfa No Kaynakça

1 7 Coşar, F. Y. (2013). “Kız Kulesi” Masal İstanbul, İstanbul: Erdem Yayınları.

2 9 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.

3 10 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.

4 11 Gündüzalp, S. (2004). “Saman Altından Su Yürütmek”, Deyimler ve Öyküleri, İstanbul: Zafer Yayınları.
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