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Ece, yeni bir kitap okumaya başlayacaktır. Okuyacağı kitabın
kapağı ilgisini çok çekmekte, kitabı okumak için çok meraklanmaktadır.
Aşağıda bazı kitaplardan bölümler verilmiştir. Kitap kapağından hareketle bunlardan hangisinin Ece’nin okuduğu kitaba
ait olduğunu bulunuz.
a) Küçüktüm. Hep aynı şey oluyordu. Ablamlar oyun oynuyor, eğleniyor ama beni aralarına almıyorlardı. Olsun, onları izlemek bile
çok keyifliydi. Ben de kumdan kaleler yapayım bari. Ama deniz de
çok uzak! Suyu nasıl getireceğim? Hem kovalarım da çok büyük
taşıyamam ki.
b) Annem ve babam ben doğmadan beş sene önce iş bulmak
amacıyla köyümüzden bu balıkçı kasabasına taşınmışlar. Ben
burada doğmuşum. Babam balıkçılık yapıyor. Burada yazı iple
çekerim. Arkadaşlarımla okul çıkışları plaja gitmeyi çok severim.
Arkadaşlarımla oynarken balıktan dönen babam oyunumuzun
bitmesini bekler ve hep birlikte eve gideriz.
c) Yaz tatili için anneannemlerin yanına gittik. Sahile yakın bir köyde yaşıyorlar. Pazar günü dedemin kamyonetine atlayıp cümbür cemaat plaja gittik. Çoluk çocuk, kadınlı erkekli akşama kadar
deniz kenarında eğlendik. Oyunlar oynadık, denize girdik. Çok keyifli bir gündü.
d) O sabah güneşli bir hava vardı. Arkadaşlarım ve ben deniz kenarına inmiş, şafak vakti denize
açılan ailelerimizin balıktan dönmelerini bekliyorduk. Beklerken oyunlar oynuyorduk. Bir anda
uzaklardan gelen keskin bir düdük sesiyle irkildik. Yıllardır bu sahilde bu büyüklükte bir gemi hiç
görmemiştik. Balıkları kaçırmasa bari.

Sıra Sizde
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Siz de görsele ait olduğunu düşündüğünüz seçeneğe bir paragraf yazarak metni genişletiniz.
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Etkinlik

Aysel Öğretmen, 12 Mart günü öğrencilerini toplamış ve onlara 24 Mart’a kadar anlatım bozuklukları konusunu pekiştireceklerini söylemiştir. Aysel Öğretmen, öğrencilerine konu ile ilgili şu
görevleri vermiştir:
Sinan, senin öge eksikliklerinden kaynaklanan anlatım bozuklukları ile ilgili bir sunum hazırlamanı ve bunu Yavuz’un sunumundan sonraki derse getirmeni istiyorum.
Betül, senin çatı uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozuklukları ile ilgili bir sunum hazırlamanı ve bunu Sinan’ın sunumundan sonraki derse getirmeni istiyorum.
Gül, senin tamlama hatalarından kaynaklanan anlatım bozuklukları ile ilgili çalışmanı pazartesi
günü getirmeni istiyorum.
Yavuz, senin gereksiz ek kullanımından kaynaklanan anlatım bozukluğu ile ilgili cümlelerle bir
çalışma hazırlamanı ve bunu Gül’den sonraki derse getirmeni istiyorum.
Sinem, senin özne ve yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan anlatım bozuklukları ile ilgili hazırladığın sunumu çalışmanın planlandığı süre içerisinde, kalan ders saatinde getirmeni istiyorum.

2020

Türkçe dersi; pazartesi, çarşamba ve cuma
günleri ikişer saat olmak üzere haftada
toplam altı ders saatidir.
Ayın takvimi yan tarafta verilmiştir. Her öğrenci sunumunu iki ders saati içerisinde yapacaktır.
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a) Öğrenciler, ödevlerini planlanan süre içerisinde getirdiğine göre 23 Mart’ta sunum yapacak
öğrenci kimdir, hangi konuda sunum yapacaktır?

b) Planlanan ödev dağıtımına göre öğrenciler hazırladıkları ödevlerin sunumunu hangi sırayla
yapacaktır.

Betül

Gül

Sinem

Yavuz
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Sinan

Öğrenci Sunumlarından Bölümler
Sinan : ▪O kediciği kim doyurur, kim yardım eder?
Düzeltme: O kediciği kim doyurur, ona kim yardım eder?

Betül

Gül

▪Pastanın kreması kondu, sonra yendi.
Düzeltme: Pastanın kremasını koydu, sonra yedi.
: ▪Saatlerce yürüdük, çamlıkta dinlenildi.
Düzeltme: Saatlerce yürüdük, çamlıkta dinlendik.
▪Güzel yemekler yapıp bütün misafirlere ikram edildi.
Düzeltme: Güzel yemekler yapılıp bütün misafirlere ikram etti.
: ▪Sağlık ve ekonomik açıdan daha dikkatli olunmalı.
Düzeltme: Ekonomik ve sağlık açısından daha dikkatli olunmalı.
▪Ülkemiz coğrafi ve kültür açısından oldukça zengindir.
Düzeltme: Ülkemiz coğrafi açıdan ve kültür açısından oldukça zengindir.

Yavuz : ▪Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan birçok çocuklar var.
Düzeltme: Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan birçok çocuk var.
▪Yemek yapmasını bilmiyorum ama öğreneceğim.
Düzeltme: Yemek yapmayı bilmiyorum ama öğreneceğim.
Sinem : ▪Bahçedeki çiçekler gözümü kamaştırdılar.
Düzeltme: Bahçedeki çiçekler gözlerimi kamaştırdılar.
▪Konferansa Ege, ben ve Ali katıldı.
Düzeltme: Konferansa Ege, ben ve Ali katıldık.
c) Öğrencilerin anlatım bozukluklarını düzeltme çalışmalarında yer alan cümleleri inceleyiniz
ve hatalı olanları örnekteki gibi düzeltiniz.
Sinan : ▪O kediciği kim doyurur, kim yardım eder?
Düzeltme: O kediciği kim doyurur, ona kim yardım eder?
▪Pastanın kreması kondu, sonra yendi.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
Betül : ▪Saatlerce yürüdük, çamlıkta dinlenildi.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
▪Güzel yemekler yapıp bütün misafirlere ikram edildi.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
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Gül

: ▪Sağlık ve ekonomik açıdan daha dikkatli olunmalı.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
▪Ülkemiz coğrafi ve kültür açısından oldukça zengindir.
Düzeltme:.....................................................................................................................................

Yavuz : ▪Küçük yaşta çalışmak zorunda kalan birçok çocuklar var.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
▪Yemek yapmasını bilmiyorum ama öğreneceğim.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
Sinem : ▪Bahçedeki çiçekler gözümü kamaştırdılar.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
Konferansa Ege, ben ve Ali katıldı.
Düzeltme:.....................................................................................................................................
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Yapısal anlatım bozuklukları konulu bir bilgi yarışmasında yarışmacılara aşağıdaki kartlar dağıtılmıştır. Yıldızlar ekibine 1. kart, Bulutlar ekibine 2. kart, Rüzgârlar ekibine 3. kart verilmiştir.

1

2

YILDIZLAR

Bahçedeki biberleri toplayıp kış hazırlığı yapıldı.

BULUTLAR

Onu çok sevdiğimi ve destek olacağımı söyledim.

?

?

Marketten makarnalar alınıp eve stokladı.

Kimse bana inanmıyor, kendi fikrinde ısrar ediyordu.

?

?

Sınava çok iyi hazırlandı ama başarıya ulaşılamadı.

Ablasını çok sever, sürekli hediye alırdı.

?

?

3

RÜZGÂRLAR

Ekonomik ve sağlık açısından zor bir dönemdeyiz.

?
Akdeniz ve karasal iklim hâkim olunca hava sürekli
değişiyor.

?
Kültür ve sosyal iletişimde çevre önemlidir.

?

▪Kapadokya’ya hafta sonu gittim, ne yazık ki yeterince gezemedim.
▪Yıllarca bu zorluklara nasıl katlandın, nasıl başa çıktın?
▪Alışkanlıklara bağlı yalnız yeniliklere karşı değildi.
▪Bizim evde klasik ve halk müziği çok seviliyor.
▪Valilik sınıra askeri ve polis araçları gönderdi.
▪Arabaları birbirine çok yaklaşık koymuşlar.
▪Salataya bir tutam tuz eklenmeli, biraz da limon sıkmalısın.
▪Elimdeki kupa, bir yıl aralıksız antrenman yaparak kazanıldı.
▪Hazırlık yapamadığım için yemeği mecburen dışarıda yemek zorunda kaldık.
▪Herkes aldığım ödülü konuşuyor ama başarımdan bahsetmiyordu.

Kartı tamamlayabilen ekip hangisidir?
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Kartlarda verilen cümleler aynı sebepten kaynaklanan anlatım bozukluğuna sahip cümlelerle
tamamlanacaktır. Bunun için her yarışmacı grubu, elindeki kartları farklı anlatım bozukluklarından oluşan cümle havuzundan cümle seçerek tamamlayacaktır. Kartları yönergeye uygun olarak
tamamlayınız.

Etkinlik

4

Didem, bir turizm şirketinde gezi rehberi olarak çalışmaktadır. Bu hafta, bir turist kafilesini Trabzon
Uzungöl’e götürecektir. Didem, geziyi gerçekleştirmeden önce kafileye Uzungöl hakkında bilgi verdiği, gezilecek yerlerin tasvirini yaptığı gölle ilgili farklı düşüncelerin yer aldığı ve kendisinin de daha
önce bu yeri görmesiyle ilgili deneyimlerinin bulunduğu bir sunum hazırlamıştır. Didem’ in sunumu
şu şekildedir:

Didem‘in sunumunda kullandığı anlatım tekniklerini paragrafların altına yazınız.
Uzungöl, dik yamaçları ve muhteşem orman örtüsü ile Alplerin güzelliğini geride bırakmaktadır.
Vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi’nin önünü kapatmasıyla oluşmuş göl, maviliği ve göz alabildiğine uzanan hâliyle “Uzungöl” olarak bilinmekte ve çevreye de aynı ad verilmektedir. Özellikle yakınındaki “Şerah” köyünün yöreye uygun tarzda yapılmış
eski ahşap evleri, doğanın güzelliğini tamamlar özelliktedir.
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Trabzon’un en güzel yerlerinden biri Uzungöl… Şansıma ortam sessiz ve güneş de tüm sıcaklığıyla göz kırpıyor. Gölün etrafını iyiden iyiye gezip yakınlardaki hediyelik eşya satan dükkânları
dolaşmak biraz olsun sinirimi yatıştırdı. Bir de öyle güzel bir alabalık yedim ki buraya gelip de bu
lezzeti sakın es geçmeyin.

Uzungöl’e gittiğimizde gözümüze çarpacak olan ilk şey, gölden ziyade çevresindeki beton yığınları olacak. Sizce de rahatsız edici değil mi? Zaten hepimiz o kasvetli binalardan, mazot kokularından, trafik gürültüsünden kaçıp gelmiyor muyuz bu doğa harikasını görmeye? Ben şöyle
bir bakınca gözlerime sadece yeşilliğin nüfuz etmesini istiyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının
Uzungöl’de uygunsuz olan yapıları yıkım kararı alması biraz da olsa içime su serpti. Ne olursa olsun
bu doğa harikası kesinlikle görülmeye değer.
6

Uzungöl Özel Çevre Koruma Bölgesi; yaban hayatı bakımından dağlarda ayı, kurt, yaban keçisi,
tilki, Kafkas dağ horozu gibi çeşitli hayvan türleri barındırmaktadır. Bölgede; 125 alt tür, 68 varyete
olmak üzere 311 cinse ait 658 bitki taksonu, 90 memeli türü, 8 amfibi (iki yaşamlı) türü, 7 sürüngen türü, 250 kuş türü bulunmaktadır. Bitki türlerinden 41 tanesi endemiktir. Ayrıca Uzungöl çuha
çiçeği (Primula x uzungolensis) ilk kez bölge içerisinde tespit edilmiştir.

Sıra Sizde

8. TEMA

Siz de Didem’in sunumunda kullandığı görsellerden yararlanarak öyküleme ve betimleme
tekniklerini kullandığınız yeni bir paragraf oluşturunuz.

7

Etkinlik

5

Ziraat Fakültesinde okuyan Zehra, bitirme tezini sukulent bitki türleri ile ilgili araştırma üzerine
yapmaktadır.
Zehra’nın tez sunumu şu şekildedir:
Sukulent, kaktüs familyasından bir bitkidir. Kelime anlamı olarak “özü ve suyu olan” demektir.
Yaprak saplarına, gövdelerine, köklerine ve yapraklarına su toplayabilen bitkilerdir. Patlayacakmış
gibi dolu yaprakları minik tüylerle kaplıdır. Bu şekilde buharlaşmayı yavaşlatarak su tutma oranını
arttırmakta zorluk çekmez. Sukulentler, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen bitkilerdir. Yetiştiriciliği
ve bakımı birçok bitkiye göre çok kolaydır. Sukulentler, su yetersizliği ve yüksek sıcaklık gibi uç
çevre koşullarına; genel morfolojik özellikleri, yaşam biçimleriyle uyum sağlayan bitkilerdir.

Zehra, sunumunda anlamlarının bilinmeyeceğini düşündüğü bazı sözcüklerin sözlük anlamlarını vermiştir. Bu sözcükleri parçadan bulup anlamlarının karşılarına yazınız.
• Kaktüsgillerden, yaprakları yayvan ve dikenli, güzel, parlak renkte çiçekler açan bir bitki, atlas
çiçeği.
• Birçok ortak özelliği sebebiyle bir araya getirilen cinslerin topluluğu, fasile.
• Ağaç ve bitkilerin dallarının dışında kalan ana bölümü.
• Bitkileri toprağa bağlayan, topraktaki besi maddelerini emmesine yarayan klorofilsiz bölüm.
• Buharlaşmak işi, buğulaşma, tebahhur.
• Yapı bilimsel.

Sabırgiller (Agave): Büyük yapısı ve geniş görünümü ile avize ağacına benzer. Çöl bölgelerinde ve
kurak bölgelerde yetişir. Uzun, sivri, kılıca benzeyen yaprakları vardır. Büyük yapılı formları geniş
giriş, salon, büro, koridor ve merdivenler gibi yerlerde fazla bakım gerektirmeden dekoratif olarak
kullanılabilir. Dayanıklılıkları dışında, egzotik şekil ve renkleri de önemli süsleyici ögelerdir.

8. TEMA

Çöl Gülü (Adenium): İlginç görünümlü, kodeks yapılı ana gövdesi ve çok güzel çiçekleriyle dikkat
çeker. Ana gövdeden dağılan dallarıyla 5 metreye kadar uzayabilen küçük ağaç formundadır. 20
kadar çeşidi olduğu söylense de altı türü kabul görmüştür. Yetiştirilmesi ve bakımı çok zordur ayrıca öldürücü derecede zehirlidir.
Euphorbia: Sütleğengiller familyasından otsu ve odunsu bir bitkidir. Beyaz ve zehirli bir öz suyu
vardır. Gövdesi silindir biçimindedir. Sarı, beyaz çiçekleri ve etli yaprakları vardır. Karadeniz, Marmara ve Ege bölgesinde görebileceğiniz her otluk alanda karşımıza çıkar. İçinde birçok fayda barındırır.
Pitaya: Anavatanı Vietnam olan Pitaya, ülkemizin güney sahillerinde ve Akdeniz’in çevresinde doğal olarak yetişen bir kaktüsün meyvesidir. Bu meyvenin içinde susam benzeri küçük çekirdekler
dışında ise dikene benzeyen pütürlü bir yüzey vardır.
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Lithop: Afrika’ya özgü bir Sukulent çeşididir. Yunancada kayaya benzer anlamına gelir. Bu sebeple taş bitkiler ya da canlı taşlar olarak da bilinirler. Lithopsların gövdesi yok gibi görünse de toprağın altında bir gövde
kısmı vardır. Kuru ve sıcak havaya karşı kendilerini kökleri sayesinde korurlar.

Zehra’nın sunumunda bilgi verdiği Sukulentleri ait oldukları görsellerin altına yazınız.
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1) Metinleri okuyarak her bir metne uygun başlıkları aşağıda verilen yönergeler doğrultusunda ilgili
boşluklara yazınız.
• Birinci başlık bölümüne metinlerde kullanılan sözcük ya da sözcük gruplarından oluşan başlıklar yazınız.
• İkinci başlık bölümüne metinler ile ilgili ancak metinlerde kullanılmayan sözcükler ya da sözcük gruplarından oluşturduğunuz başlıklar yazınız.

A

B

1. Başlık:
...............................................................................................
2. Başlık:
...............................................................................................
(...)
Yücelerden yücesin
Kimse bilmez nicesin
Güzel Tanrı
Çok cahiller seni gökte arar yerde ister
Sen bizzat müminlerin gönlündesin
Daim duran cebbar Tanrı
Ulu yollar üzerine
İmaretler yapayım senin için
Aç görsem donatayım senin için
Alırsan ikimizin canını beraber al
Bırakırsan ikimizin canını beraber bırak
Keremi çok kadir Tanrı
Dede Korkut Hikâyeleri
(...)

C

1. Başlık:
...............................................................................................
2. Başlık:
...............................................................................................
Ne doğan güne hükmüm geçer,
Ne hâlden anlayan bulunur.
Ah aklımdan ölümüm geçer,
Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur.
Ve gönül Tanrısına der ki:
— Pervam yok verdiğin elemden.
Her mihnet kabulüm, yeter ki
Gün eksilmesin penceremden!
C. Sıtkı TARANCI

(Kısaltılmıştır.)

D
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1. Başlık:
...............................................................................................
2. Başlık:
...............................................................................................

1. Başlık:
...............................................................................................
2. Başlık:
...............................................................................................

Müsaade ederseniz sizlere bahardan bahsetmek istiyorum.
Bahar sözünün kendine mahsus bir cazibesi vardır.
Yalnız tabiat için, kırlar için, çiçekler için, ağaçlar için
değil; insanlar için de bir bahar, bir ilkbahar düşünülür. İnsanların genç olduklarını anlatmak için ‘‘hayatın
ilkbaharında’’ derler. Tabiî, o hayatın bir de sonbaharı
vardır ki çiçeklenmenin belki sonu geldiğini anlatmak
için öyle demişlerdir.
Bahar sözünün bize yeşermeyi, çiçeklenmeyi hatırlattığını tekrarlamaya tabiî lüzum görmüyorum, ilkbaharla beraber bütün tabiatın çiçeklerle donanması bu
kelimenin manasını düşünmeye pek de lüzum bırakmamıştır. Fakat çiçek, ilk bakışta zannedileceği gibi sadece bir süslenme, bir güzellenme arzusunun mahsulü
değildir. Her çiçeğin bir gayesi vardır. Bu gaye de meyveye doğru gitmektir. Eğer sadece çiçekler açar, ağaç
renklere boğulur fakat sonunda meyveler gelmezse o
çiçeklerin belki cazibesi devam eder ama manası kalır
mı?
Şevket RADO
(...)
(Kısaltılmıştır.)
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Dünya üzerindeki ülkelerin çoğunda el sıkışma; tanışma, selamlaşma ve vedalaşma sırasında uygulanan bir
davranış biçimidir.
(...)
El sıkışmanın tarihçesi tam olarak bilinmiyor ve bu davranışın nasıl ortaya çıktığının belirlenmesi birtakım güçlükleri de beraberinde getiriyor. Kazı bilimciler, atalarımız
arasında tokalaşmanın son derece yaygın bir davranış olduğunu gözler önüne seren eski metinleri, kalıntıları ve
insan eliyle yapılmış çeşitli eşyaları gün yüzüne çıkarttılar. (...) MÖ 9. yüzyıldan kalma bir kabartma Asur Kralı III.
Şalmaneser ile Babil hükümdarının anlaşmaya vardıklarını onaylamak amacıyla tokalaşmalarını yansıtıyor.
(...)
MÖ IV ve V. yüzyıl Yunan mezar taşlarında da son bir
vedalaşmanın ya da yaşayanlarla ölenler arasındaki sonsuz bağın bir göstergesi olarak, aile bireyleriyle tokalaşan kişilerin görüntülerine tanık olunuyor. Eski Romalılar
da el sıkışmanın; arkadaşlık, sadakat, bağlılık ve güvenin
göstergesi olduğuna inanıyorlardı.
(...)

Rita URGAN
(Kısaltılmıştır.)

-

E

F

(...)
Bir şehir caddesi gibi her gün binlerce insanın üzerinde
gidip geldiği şu Avrupa yolunda, okuyuculara anlatılacak
olağanüstü şeyler bulmak iddiasında değilim. Öyle olsaydı, şu kötü Avrupa’ya değil; yeryüzünün daha el değmemiş bir bölgesine gitmenin yolunu araştıracaktım.
Aslında gidilecek yolları önceden belli, görülecek şeyleri herkesçe bilinen, çiğnenmiş, öz suyu alınmış, posa
haline gelmiş olan bu Avrupa seyahatine niye çıktığımı;
vapur, Galata Rıhtımı’ndan hareket ederken bile pek iyi
bilmiyordum. Durup dururken sevgili âdetlerimden, kitaplarımdan, dostlarımdan, yatağımdan, geceliğimden,
terliklerimden ayrılıp bir deniz seferinin zoraki tanışmalarına, alışılmamış yemeklerine, iç sıkıntılarına, rahatsızlıklarına, endişelerine bile bile kendini katlandırmak, benim gibi kırk iki yaşının faziletine ermiş olan bezgin ve
tembel bir adamın kolay kolay işleyeceği bir hata değildi.
Bu hatayı, biraz başka bir hava almaya ve dinlenmeye ihtiyacım olduğunu zannettiğim için yaptım. Fakat şimdi
kendime soruyorum. İnsan, hiç hoşlanmadığı şeyleri görmekle dinlenebilir mi? Yabancı havanın solunmasında ne
kıymet olabilir?
(...)

Renk, nesnelerden ışığın gözler tarafından algılanması sonucu oluşur. Sanatta renk; ton, yoğunluk,
sıcak, soğuk gibi özelliklerine göre kullanılır. Ton, bir
rengin açıklığı ya da koyuluğudur. Yoğunluksa, aynı
rengin farklı tonlardaki doygunluğudur.
Beyaz saf ışıktır, tüm renkleri içerir. Siyah ise ışığın yokluğudur. Sarı, kırmızı ve mavi ana renklerdir.
Bu renkler birbiriyle karıştırıldığında turuncu, mor,
yeşil gibi ara renkler elde edilir. Bir de tamamlayıcı
renkler vardır. Örneğin; kırmızı ve yeşil tamamlayıcıdır çünkü yeşil, mavi ve sarıdan oluşur ve içinde kırmızı bulunmaz. Ayrıca kırmızı, sarı ve turuncu sıcak;
mavi, yeşil ve mor soğuk renklerdir.

1. Başlık:
...............................................................................................
2. Başlık:
...............................................................................................

1. Başlık:
...............................................................................................
2. Başlık:
...............................................................................................

(...)

Tuğba CAN
(Kısaltılmıştır.)

Ahmet HAŞİM
(Kısaltılmıştır.)

2) Aşağıda verilen ifadeler hangi metinlere aittir? Metinleri simgeleyen harfleri ifadelerin yanındaki boşluklara yazın.
Bir kavramın tanımlanması ve türlerinin belirtilmesi
Yaratıcının insanda uyandırdığı his
Bir alışkanlığımızın tarihi süreci
Kendi fikriyle okuyucuyu ikna çabası
İnsanın yaşamın getirdiklerine karşı tavrı
Bir durumdan keyif alıp almama ile ilgili değerlendirmeler
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AFİŞ ÇALIŞMASI

Küresel Isınmanın Etkileri ve İklim Değişikliği
Bilim adamları özellikle son 100 yılda sanayi devriminin tamamlanması, fosil
yakıtlarının artması ve atmosfere salınan karbondioksit başta olmak üzere
diğer sera gazlarının artışı nedeniyle sıcaklıkların artışını, buzulların erimesini ve birçok meteorolojik ve hidrolojik anomalileri tespit etmiştir. Yapılması gereken; bilim adamlarının hazırladığı en kötü senaryolara karşı aşağıdaki
şekillere göre tedbirleri almak ve bunları desteklemektir. Bu olayların hızını
arttıran en büyük faktör enerji üretimidir; dolayısıyla dünyaya ve çevreye
yapılacak kişisel en güzel yardım, enerji tasarrufudur.

lama Sıcaklık Artışı
Şekil 1. Küresel Orta

8. TEMA

it Artışı
Şekil 2. Karbondioks

Şekil 3. Buzulların Erimesi
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Ahmet Öğretmen, öğrencilerinin “Küresel Isınmanın Etkileri ve İklim Değişikliği” konusunda bir
afiş çalışması yapmalarını istemiştir. Bu afiş çalışmasında konu, aşağıdaki soruları cevaplayacak
şekilde işlenmelidir.

Günümüzde iklim değişikliğini ortaya çıkaran durumlar nelerdir?
Cevap:..................................................................................................................
Sıcaklık artışının nedenleri nelerdir?
Cevap:..................................................................................................................
Enerji üretiminin küresel ısınmaya etkisi var mıdır?
Cevap:...............................................................................................................
Enerji tasarrufunun önemi nedir?
Cevap:..................................................................................................................

Küresel sıcaklığın artış oranları hakkında bilgi veriniz.
Cevap:..................................................................................................................
Karbondioksit gazının küresel ısınmaya etkisi var mıdır?
Cevap:..................................................................................................................
Doğal yaşam alanlarının daralması ne gibi sorunlar ortaya
çıkarmıştır?
Cevap:..................................................................................................................
Farklı iklim olaylarının yıkıcı şekilde artması söz konusu mudur?
Cevap:................................................................................................................
Soru:..............................................................................................................
Cevap:..................................................................................................................
Soru:..................................................................................................................
Cevap:..................................................................................................................
Soru:..............................................................................................................
Cevap:..................................................................................................................

1) Soruları afişte yer alan bilgilere (metin, grafik, görsel) göre cevaplayınız. Afişte cevabı olmayan soruları işaretleyiniz.
2) Tüm soruları cevaplamak için aşağıdaki görsellerden faydalanınız.
3) 5 ve 6. maddedeki boşluklara, verilen afiş ve fotoğraflara uygun üç soru yazıp bu soruları
cevaplayınız.
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Soru:..................................................................................................................
Cevap:..................................................................................................................

Sıra Sizde
Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinle ilgili üç soruyu kutucuklara yazarak cevaplayınız.
ÇANAKKALE CEPHESİ

8. TEMA

I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri safında Almanya’nın yanında savaşa giren Osmanlı Devleti,
Çanakkale Cephesi’nde millet olarak bir varoluş mücadelesi vermiştir. İngiltere; Rusya’nın 2 Ocak
1915’teki yardım talebi üzerine, Çanakkale Boğazı’nı geçip İstanbul’u Rusya’dan önce işgal etmek
istemiştir. Böylece Osmanlı Devleti’nin başkenti ele geçirilecek, savaş da sona erecektir. Savaş gemileri ile Çanakkale Boğazı’ndan rahat bir şekilde geçeceklerini düşünen müttefikler (İngiltere ve
Fransa), 18 Mart 1915’te beklemedikleri bir mağlubiyet yaşamışlardır. Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlar, müttefiklerin üç büyük zırhlısını batırmıştır. Çanakkale Boğazı’nı denizden geçemeyeceklerini anlayan müttefikler 25 Nisan 1915’te büyük bir kara harekâtına başladılar. Gelibolu Yarımadası’na birçok noktadan çıkarma yapan müttefik kuvvetler, buralarda da Türk askerinin
savunması karşısında bir şey yapamayacak, harekâtın başlangıcından yaklaşık 9 ay sonra 9 Ocak
1916’da geri çekilmek zorunda kalacaklardır.

Soru 1:....................................................................................................................................................
Cevap:....................................................................................................................................................
Soru 2:....................................................................................................................................................
Cevap:....................................................................................................................................................
Soru 3:....................................................................................................................................................
Cevap:....................................................................................................................................................
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HAYAT NE TATLI

(…)
Her şey yerli yerinde, hayat her vakit olduğu gibi... Hafız Nuri Efendi, kapının arkasından
şemsiyesini aldı, yavaşça sokağa çıktı. Neden?
Bir işi mi var? Birini mi görecekti? Hiç bir işi yok.
Hiç çıkmasa da olabilirdi. Ancak çıkmış bulundu. Ayakları onu dört yol ağzına doğru götürdü.
(…)
Hafız Nuri Efendi, köşeye dayanmış duruyordu. Birdenbire yanında birini gördü. Kavaf’ın
Şükrü... Arka sokaktan mı çıktı?... Nuri Efendi’ye:
— Birini mi bekliyorsun?
Diye sordu.
— Yoooook!...
— E, duracak mısın?
Diye sordu.
— Bilmem, duruyorum işte...
Nuri sesini çıkarmadı. Biraz durduktan sonra
gene Şükrü:
— E, duracak mısın?
Diye sordu.
— Duruyorum, bilmem!
Dedi.
— Gelirsen, gel. Seni Kumkapı’ya götüreyim.
(…)
Nuri boynunu büktü.
— “Gidelim” dersen, gidelim.
Dedi.
— Yürü, gezmiş olursun.
Yürüdüler. Karşı kaldırıma geçtiler, sağa sokağa
saptılar, demir yoluna çıktılar. Şükrü:
— Sen gidedur, ben sana yetişirim.
Dedi, oradaki odun deposuna girdi.
Hafız Nuri Efendi yürüdü. Şemsiyesine dayanarak, iki yanda bostanlara, marullara, salatalara bakarak yürüyordu.
(...)
Nuri Efendi yürüdü. Geçitten geçerek mahalle içinden istasyonun arkasını dolaştı, yeniden
demiryoluna çıkacağı yerde mahallelerinin kömürcüsü Halil ile karşılaştılar.
— Hayrola Nuri Efendi, nereye?
— Valla bilmem, işte öyle gidiyorum...
Arkasına dönüp bakarak:
— Şükrü gelecekti, gelmedi.
Halil sordu:
— Hangi Şükrü?

8. TEMA

Dedi.
— Kavaf’ın Şükrü!
— Bir yere mi gideceksiniz?
— Yooo, öyle, “gidelim” dedi idi de... Gelmedi.
Halil:
— Bırak canım, dedi. Şükrü’nün ipi ile kuyuya
inilir mi! Kim bilir nereye takılmıştır. Ben mahalleye gidiyorum, hadi, dön gidelim.
Nuri Efendi boynunu büktü:
— Olur, dönelim.
Dedi.
— Hadi, hadi. Yürü...
Döndüler. Halil, kömür almaya gelip de pazarlığı yapamadığını anlatmaya başlamış ve daha
on beş adım atmamışlardı ki arkadan Halil’i çağırdılar. Bu çağrılıştan, bozulan pazarlığın düzeleceğini anlayan Halil döndü, Nuri Efendi’ye:
— Sen, dedi, gidedur. Ben yetişirim.
Nuri Efendi yürüdü. Geldiği yolu tutturup gene
tek başına mahallelerinin kahvesinin kapısı
önüne kadar geldi.
(…)
“Eve dönsem” diye düşündü. Artık ikindi vakti. Akşam oluyor. Köşeden geçerken bakkaldan
ekmeğini aldı, eve gitti. Annesi kapının ipini
çekti. Mangalda pişen yemeğin kokusu bütün
evi bürümüştü.
(…)
Bir kız çocuk, elinde bir deste maydanoz, takunyalarını tıkırdatarak geçiyor. Komşu Gaffar’ın oğlu, iki boş küfeyi bostan kapısından
sokmağa uğraşıyor. İki hanım, belli ki uzakça
bir yere gitmiş ve geç kalmışlardı, hızlı hızlı eve
dönüyorlar. Mutfakta annesinin takunyalarla
dolaştığı duyuluyor... “Hayat ne tatlı şey” diye
düşündü. İnsanın ömrü olmalı da yaşamalı...
M. Şevket ESENDAL
(Kısaltılmıştır.)
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A. Metni okuyup olay örgüsünün boş kalan kısımlarını doldurunuz.

• Hafız Nuri Efendi bir işi olmadığı hâlde dışarı çıkar.
• Şükrü’yle karşılaşır.
• Şükrü ile Kumkapı’ya gideceklerken Şükrü’nün ayrılır.
................................................................................................
• Halil ile mahalleye dönmek için yürürler.
................................................................................................
• Hafız Nuri Efendi tek başına mahalleye döner.
................................................................................................
• Hayatın yaşamaya değer olduğunu düşünerek mutlu olur.

B. Okuduğunuz metni hikâye unsurlarını belirleyiniz.

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

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

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

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

8. TEMA

Hikâyenin
unsurları
C. Hikâye belli bir plan dahilinde oluşturulmuş, yardımcı fikirlerle desteklenen bir ana
fikir ve konu çerçevesinde şekillenmiştir. Olay örgüsü ve yardımcı fikirlerden yararlanarak ana fikri bulunuz.
Konu

: Yaşama Sevinci

Ana fikir :................................................................................................................
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Sıra Sizde
‘‘Hişt, Hişt!’’ hikâyesini okuyunuz. Metnin sonundaki ilgili bölümleri hikâyeyi dikkate alarak
doldurunuz.
Yürüyordum. Yürüdükçe de açılıyordum.
Evden kızgın çıkmıştım. Belki de tıraş bıçağına
sinirlenmiştim. Olur, olur! Mutlaka tıraş bıçağına sinirlenmiş olacağım.
(…)
Çukulata renginde bir yaprak, çağla bademi
renkli bir keçi gördüm. Biri arkamdan:
— Hişt!
dedi. Dönüp baktım. Yolun kenarındaki daha
boyunu bosunu almamış taze deve dikenleriyle karabaşlar erik lezzetinde bana baktılar.
Dişlerim kamaştı. Yolda kimsecikler yoktu. Bir
evin damını, uzakta uçan bir iki kuşu, yaprakların arasından denizi gördüm. Yoluma devam
ederken:
— Hişt hişt!
dedi. Dönüp bakmak istedim. Belki de çok
istediğim için dönüp bakamadım. Olabilir.
Gökten bir kuş hişt, hişt ederek geçmiştir. Arkamdan yılan, tosbağa, bir kirpi geçmiştir. Bir
böcek vardır belki hişt, hişt diyen.
— Hişt!
dedi yine. Bu sefer belki de isteksizlikten
dönüp baktım, çalıların arasına birisi saklanıyormuş gibi geldi bana.
Yolun kenarına oturdum. Az ötemde bir eşek
otluyor. Onun da rengi çağla bademi. Ağzı,
dişleri, kulakları ve boynu ne güzel. Otluyor.
Otları adeta çatırdata çatırdata yiyor. Belki de
bu çıtırtılı, çatırtılı sesi “hişt hişt!” diye duymuşumdur. Eşeğin ot koparışının sesinden apayrı
bir ses:
— Hişt, hişt, hişt!
dedi. Hani bazı kulağınızın dibinde çok
tanıdığınız bir ses isminizi çağırıverir. Olur
değil mi? Pek enderdir. Belki de kendi kafanızın
içinden sizin sevdiğiniz, hatırladığınız bir ses,
ses olmadan sizi çağırmıştır. Olabilir.
(…)
Birdenbire, önümde bir adamla bir kadın gördüm. Kalpazankaya yolunu sordular. “Üstündesiniz.” dedim. Sanki yol hareket etti. Yürümediler. İki adımda benden uzaklaştılar. (…) Şimdi
bir çiçek tarlasındaydım. Bana “hişt hişt” diyen
mutlak bir kuştu. Vardır böyle kuşlar. “Cik cik”
demezler de “hişt hişt” derler. Kuştu kuş.

Bir adam yer belliyordu. Belin demirine
basıyor, kırmızıya çalan bir toprak altını, üste
aktarıyordu.
— Merhaba hemşerim!
dedi.
— Ooo! Merhaba!
dedim. Tekrar işine daldı. “— Hişt hişt!” dedim. Aldırmadı. Bir daha “— Hişt!” dedim. Yine
aldırmadı. Hızlı hızlı:
— Hişt hişt hişt!
— Buyur beyim!
dedi.
— Bir şey söylemedim.
dedim. Küçük parmağını kulağına soktu.
Kaşıdı.
(…)
— Çocuklar nasıl?
diye sordum.
— İyiler, dedi. Dokuzdu, sekiz kaldı. Biliyorsun
dokuzuncunun macerasını ya...
— Sus, sus, dedim. Yürekler acısı. Haydi Allah’a
ısmarladık!
— Haydi güle güle!
Biraz uzaklaşınca:
— Hişt hişt!
Bu sefer yakaladım. Bahçıvandı. Oydu oydu.
— Haydi haydi, yakaladım bu sefer seni!
dedim.
— Yok vallahi, dedi, vallahi daha kesmedim
bakla. Senden ne diye saklayayım? Parasıyla
değil mi?
— Sen değil misin “hişt hişt” diyen?
— Ben de duyarım bir ses amma bulamam
nereden gelir?
Nereden gelirse gelsin! Dağlardan, kuşlardan,
denizlerden, insandan, hayvandan, ottan,
böcekten, çiçekten. Gelsin de nereden gelirse
gelsin!... Bir “hişt hişt” sesi gelmedi mi fena!...
Geldikten sonra yaşasın çiçekler, böcekler,
insanoğulları!...
— Hişt hişt!
— Hişt hişt!
— Hişt hişt!

Sait Faik ABASIYANIK
(Kısaltılmıştır.)
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HİŞT, HİŞT!

A. HİKÂYENİN UNSURLARI

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

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

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

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

B. OLAY ÖRGÜSÜ
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

C. KONU VE ANA
FİKİR
................................................................................................
8. TEMA

Konu

:.......................................................

Ana fikir :................................................................................................................
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1. Tabloda verilmiş olan ifadeleri cümle bütünlüğü oluşturacak şekilde eşleştiriniz.
A

Anne kediler doğum yapmak için

1

B

Kediler dönmek ve dört ayak üstüne
düşebilmek için
Yüksek bir yerden düşen bir kedi
görürsek
Kediler evdeki eşyalara sürtünerek
kokularını bırakırlar
Özel bir durum olmadığı sürece tuvaletlerini kuma yapmaları
Kediler oldukça yüksek yerlerden düşüp hayatta kaldıklarından
Kedinin düştüğü yerin yüksekliği çok
fazlaysa
Kediler temizlenmek için

2

C
Ç
D
E
F
G
H
I
İ
J

3
4
5
6
7

kediler uzun bıyıklarının yardımıyla yollarını
bulurlar.
insanlara alışıverirler.
böylece kokularını bıraktıkları alanların kendilerine ait olduğunu belirlemiş olurlar.
yapmamız gereken şey onu hemen bir veterinere götürmektir.
kedilerin gözleri karanlıkta ışık geldiğinde
parlar.
kedilerin tuvalet konusunda çok titiz olmasındandır.
kediler zarar görebilir.

bacaklarını uzatıp geri çekerek dönme ve
düşme hızlarını değiştirirler.
9 bir saniyede altmış fotoğraf çekebilen özel
bir kamera kullanmıştır.
10 sıcak ve güvenli bir yer bulurlar.
8

Hava kedilerin göremeyeceği kadar
karanlıksa
Etienne -Jules Marey adlı bilim insanı
kedilerin düşüşünü incelemek için
Kedilerin gözlerinde ışığı yansıtma
11 patilerini ve dillerini kullanırlar.
özelliği olan bir katman olduğundan
Kendilerine dostça yaklaşan çok sayıda 12 insanlar kedilere “dokuz canlı” derler.
insanla karşılaşırlarsa

A
B
C
Ç
D
E

8. TEMA

F
G
H
I
İ
J

19

2. Oluşturduğunuz cümleleri yazarak cümlelerin karşılarına örnekteki gibi sebep-sonuç,
amaç-sonuç, koşul-sonuç ilişkisi açısından hangisine ait olduğunu yazınız.

CÜMLE

ANLAM İLİŞKİSİ

A. Anne kediler doğum yapmak için sıcak ve güvenli bir yer bulurlar.

Amaç-Sonuç

B.
C.
Ç.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
İ.
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J.
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A. Bilgilendirme görselinden hareketle Falih Rıfkı Atay’la ilgili çıkarımları değerlendiriniz. Hangilerine ulaşılabilir işaretleyiniz.
• İlk yurtdışı röportajını Talat Paşa’nın Bükreş’e yaptığı geziye katıldığında yaptı.
• 1923 yılında Bolu ve Ankara milletvekilliği yaptı.
• Anadolu Ajansının kurucularındandır.
• İlk şiirlerini Mercan İdadisindeyken kaleme aldı.
• Birinci Dünya Savaşı sırasında gittiği Suriye ve Filistin’de Cemal Paşa’nın zabitliğini yaptı.
• “Çankaya” adlı eserinde doğumundan ölümüne, savaştığı cephelerden yaptığı inkılaplara kadar
birçok yönüyle Atatürk’ü anlattı.
• 20 Mart 1971’de İstanbul’da vefat etti.
• Yakup Kadri, Halide Edip, Mehmet Asım gibi isimlerle Tetkik-i Mezalim Heyetine üye olurken
Doğu Anadolu’da incelemeler yaptı.
• “Atatürk’ün Bana Anlattıkları” adlı eserinde Atatürk’le anılarını anlatmıştır.
B. Bilgilendirme görselinden seçilmiş, sözlük anlamları verilen sözcükleri bulmacaya yerleştiriniz.
Heyet - Nazır - İhtiyat - Protesto - Röportaj - Anekdot -İdadi - Kâtip - Başyazı - Zabit
SOLDAN SAĞA:
1. Herhangi bir konuda ileriyi düşünerek ölçülü davranma, sakınma
2. Bir davranışı, bir düşünceyi, bir uygulamayı haksız, yersiz, gereksiz bularak karşı çıkma, kabul
etmeme.
3. Hikâyecik.
4. Yazman.
5. Gazete ve dergilerde ilk sütuna veya birinci sayfaya konulan önemli yazı, başmakale.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1. Lise derecesinde okul.
2. Bakan.
3. Kurul.
4. Rütbesi teğmenden binbaşıya kadar olan asker.
5. Radyo ve televizyon habercisinin araştırma ve soruşturma sonucunda hazırlamış olduğu program, mülakat.
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Etkinlik
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ÖKÜZDEN TAYYARE

8. TEMA

Emine Bacı bütün işini gücünü sermişti. Gözlerini havadan ayırmaz olmuştu. Göklere böyle dalgın dalgın, içini çeke çeke baktığı zamanlar kendi kendine düşünürdü.
Demek tayyare dedikleri şey göklerde karakuş gibi uçar, içi barut dolu gülleler atar ve Türk delikanlılarını öldürürdü. Emine Bacı bu işe bir akıl erdiremiyordu. Önüne gelene:
— Hey oğul! Nasıl olur bu, derdi. Göklerde yalnız kuşlar, bulutlar, rüzgârlar uçar. Geceleri de yıldızlar falan parıldar. Koskoca alâmet, hem içine insanları, dolu gülleleri alıp da hiç uçabilir mi?
Fakat bu akıl erdiremediği şeyin var olduğuna dört defa inanmıştı. Cepheye gönderdiği iki oğlu,
bir güveyi, bir de torunu düşman tayyarelerinin hücumlarına uğramışlar, şehit olmuşlardı.
Hele torununa çok yanmıştı. Ne güzel, ne aslan yapılı, çiçek yürekli delikanlı idi. Gözyaşlarını içine
akıtıyordu.
Artık tahammülü kalmamıştı. Bir gün ocak başında tarhana pişiren geline seslendi:
— Kız! Bir sen kaldın bir ben. Dört öküz bizim neyimize, iki tanesi çoktur bile.
— Nideceksin ana gı?
— Ne mi edeceğim? Şimdi görürsün.
Dört öküzün ikisini ahırdan çıkardı; bir iple boynuzlarından birbirine bağladı. Değneği aldı ve
öküzleri şehire doğru dah etti. Gelin kapının önünde durmuştu, sordu:
— Satacak mısın onları?
Emine Bacı cevap vermedi. Şehire geldi. İlk rastladığına sordu:
— Kumandan Paşa nerede oturur?
Tarif ettiler. Öküzleri kumandanlığın kapısına bağladı, içeri girdi ve Paşa’yı görmek istediğini söyledi. Kumandanın karşısına çıkınca:
— Hay Paşa’m! dedi, bu ölümden bıktım artık. Biraz da yaşayalım olmaz mı?
— Elbette bacı nine, elbette artık ferahla yaşayacağız.
— Öyle ise iki öküz getirdim, al onları.
— İki öküzü ben ne yapayım bacı?
— Ne mi yapacaksın? Tayyare yap.
— Öküzden tayyare olur mu bacı?
— Olmazsa, sat; parası ile bir tayyare al uçur.
— Tayyare pahalıdır. İki öküz parası ile alınmaz. Emine Bacı bir dakika düşündü, başını kaldırdı ve
dedi ki:
— Öyle ise benim gibi evlât kaybetmiş çok Türk ninesi, Türk babası var; onlar da bir şeyler versinler, benim öküzlerin parasına kat; bir tayyare al…
Bunu yapsa yapsa bir ev dolusu evlâdını şehit veren Türk bacısı yapar.
Aka Gündüz
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A) Metindeki altı çizili olan anahtar sözcüklerden yola çıkarak olay zincirinin diğer halkalarını
doldurunuz.
1. Gökyüzüne bakan Emine Bacı’nın,
cephede savaşan
eşi, torunu ve iki
oğlunun tayyare
hücumlarıyla şehit
olmalarının aklına
gelmesi.

B) Hazırladığınız olay zincirinden yararlanarak ‘’Öküzden Tayyare ‘’ adlı hikâyenin özetini yazınız.
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Not: Özeti yazarken cümlelerinizi geniş zaman kipiyle kurunuz.
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