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Aşağıdaki görsellerde yer alan sorunlar için çözüm havuzundan seçeceğiniz 
önerileri görsellerle örnekteki gibi eşleştiriniz. Bu görsellerdeki sorunlarla ilgili 
çözüm havuzunda yer almayan iki farklı çözüm önerisini aşağıya yazınız.

       1. Etkinlik

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

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

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

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

2. ...............................................................

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

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

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

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

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

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

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

2. ...............................................................

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

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

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

İnsanlar suyun önemi konusunda bi-
linçlendirilmelidir.

Sanayi tesislerinin bacalarına filtre 
takılmalıdır.

Ağaçlandırma çalışmalarına hız veril-
melidir.

Su kaynakları yakınlarına fabrika ya-
pılmasına izin verilmemelidir.

Su kaynaklarına yakın bölgelerde in-
san faaliyetleri (piknik, kamp vb.) sıkı 
denetlenmelidir.

Doğalgaz kullanımı yaygınlaştırıl-
malıdır.

BA

A

B
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       2. Etkinlik

Aşağıdaki görseller kurgusal unsurlar içermektedir. Bu görsellerdeki kurgusal 
unsurların neler olduğunu nedenleriyle açıklayınız.

Metinlerde gerçek ve kurgusal unsurlar yer alabilir. Gerçek unsurlar hayatta karşılaşa-
bileceğimiz olağan durumları, kişileri, olayları ve varlıkları anlatır. Kurgusal unsurlar ise 
gerçek hayatta karşılaşılması mümkün olmayan varlık, olay ya da durumları anlatmak 
için kullanılır. Metinlerde sadece gerçek unsurlara yer verilebileceği gibi sadece kurgusal 
unsurlara ya da bunların her ikisine yer verilebilir.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...................................................................
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1
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14
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15
...........

3
...........

12
...........

17
...........

2
...........

13
...........

16
...........

4
...........

11
...........

18
...........

5
...........

10
...........

19
...........

6
...........

9
...........

7
...........

8
...........

baş hangi

yazı

taksici 

gel 

yün 

pazartesi

alın

Afyonkarahisar

tatlı

yapım

örgü 

dostluk 

ömür 

demirbaş

kömürlük

hiçbir 

balayı

acı

A) Vagondaki sözcükleri sözlük sırasına göre aşağıya yazınız. 

       3. Etkinlik
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........................ ........................ ........................

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

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

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

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

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

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

Basit Türemiş Birleşik

B) Sözlük sırasına göre sıraladığınız sözcükleri yapıları bakımından inceleyerek 
yapı özelliklerine göre aşağıdaki kutucuklara yazınız. 

C) “3, 18, 5, 8” sayılı vagonlardaki kelimelere uygun ekleri getirerek “Kişi, kaderi 
ne ise onu görür.” anlamında kullanılan atasözünü aşağıya yazınız.

.................................................................................................
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Sinem Öğretmen, bir şiirinin dizelerini oluşturan kelimeleri öğrencilerine ka-
rışık şekilde vermiş ve öğrencilerinden bu dizeleri düzenlemelerini istemiştir.  
İpucu olarak birinci dizenin üçüncü dizeyle, ikinci dizenin ise dördüncü dizeyle 
kafiye oluşturduğunu söylemiştir. Ali, dizeleri doğru şekilde düzenleyen ilk öğ-
rencidir. Buna göre Ali’nin düzenlediği şiiri aşağıya yazınız.

       4. Etkinlik

kanadını/ufkun/vurarak/duvarına/dört

derinlerden/rüzgâr/derine/sürüklenirken 

savurarak/yelkenlerini/yüksekten/gümüş

yelken/bir/açtı/hayal/gemi/iklimlerine

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

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

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

...................................................................................................
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Aşağıdaki kelimeleri kullanarak öznel ve nesnel cümleler oluşturunuz. 

       5. Etkinlik

Öznel Cümle .........................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nesnel Cümle

Öznel Cümle

Nesnel Cümle

Nesnel Cümle

Nesnel Cümle

Öznel Cümle

Nesnel Cümle

Öznel Cümle

Nesnel Cümle

Öznel Cümle

Öznel Cümle

Güneş

Yağmur

Gökkuşağı

Uzay

Dünya

Gökyüzü
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Köylünün birisi tarla yapmak için dağdaki fundalık ve çalılıkları söküp 
temizliyormuş. Bu arada ayrık otu denilen, arsız ve çabuk üreyen, kısa 
zamanda her tarafı istila eden otları da söküp yığın yapmış. Arazi yokuş-
lu imiş, bu ayrık otlarından bir iki parça yokuştan aşağı yuvarlanarak az 
aşağıda bulunan, çok bakımlı bir bağın içine düşmüş. Bağ sahibi pek 
önem vermemiş, alıp yakmaya üşenmiş ama birkaç ay sonra bağına 
tekrar gittiğinde her tarafın ayrık otları ile dolduğunu görmüş.

 (…)
Selim Gündüzalp

       6. Etkinlik

Yukarıdaki metin, hangi atasözü veya deyimin hikâyesi olabilir?

A) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.   

 

B) Dağları devirmek

       

C) Dağ ne kadar yüce olsa yol üstünden aşar.

D) Dağdan gelip bağdakini kovmak
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Karşıtlık (tezat) sanatında birbirine karşıt duygu, düşünce, hayal ve durumlar 
bir arada gösterilir. Karşıtlık sanatı zihinde bir aykırılığı, çelişkiyi ya da karşıtlığı 
düşündürür. Aşağıda karşıtlık sanatına verilen örneği dikkatle inceleyiniz. 

Aşağıdaki dizelerde karşıtlık sanatı nasıl yapılmıştır? Açıklayınız.

       7. Etkinlik

Ne sabahı göreyim, ne sabah görüneyim
Gündüzler size kalsın, verin karanlıkları
   N. Fazıl Kısakürek

Neden böyle düşman görünürsünüz
Yıllar yılı dost bildiğim aynalar?
   Cahit Sıtkı Tarancı

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bu dizelerde sabah, gündüz ve karanlık 
kelimeleri arasında karşıtlık vardır. Şair, 
aydınlık ve karanlık çağrışımlarının oluş-
turduğu karşıtlıktan yararlanmaktadır.

Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır
Sırların sırrına ermek için sende anahtar vardır
                               Sezai Karakoç

Aydınlığa koştum, karanlık çıktı
Her sevgi, her vefa bir anlık çıktı
                              Abdurrahim Karakoç
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A) Aşağıdaki metinde boş bırakılan yerleri uygun edat veya bağlaçla doldurunuz. 

B) Yukarıdaki edat ve bağlaçlardan iki tanesini seçerek birer cümlede kullanınız.

       8. Etkinlik

gibi veama

için

çünkükadar

de

ile

hem... hem... ne... ne...

Ahmet, başarmak …………. durmadan çalışıyordu. Anne …………. ba-

bası ………….  ideallerini gerçekleştirinceye ………….  mücadeleye devam 

edecekti. …………. küçükken dedesine verdiği sözü tutmalıydı. ………….  

çalışkan ………….  ………….  azimliydi. Onu bu başarı yolunda …………. 

zorluklar …………. engeller yıldırabilirdi. Bu kutsal …………. zorlu müca-

delesinde kitapları …………. kurduğu dostluk ona yol gösterici olmuştu.

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

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

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

.........................................................................................................................
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Kaynakça Kaynakça

Sıra 
No

Sayfa No Görsel Kaynakça ID Erişim 
Tarihi

1 1 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/131313552.html?sti=lka4vy59t1zjog80v1| 131313552 06.08.2020

2 Kapak, 1 https://tr.123rf.com/stok-foto%C4%9Fraf/91132755.html?sti=lrwu4530o5povcuen7| 91132755 06.08.2020

3 2 https://www.freepik.com/free-photo/fictitious-floating-island_918253.htm 918253 07.08.2020

4 2 https://www.freepik.com/free-photo/young-student-woman-looking-her-world-globe-
sitting-cloud_998286.htm

998286 07.08.2020

5 2 https://www.freepik.com/free-photo/open-doors-with-access-freedom_943262.htm 943262 07.08.2020

6 2 https://www.freepik.com/free-vector/astronaut-draw-with-rocket-planets_4740044.
htm

4740044 07.08.2020

7 3 https://www.freepik.com/free-vector/flat-selection-vintage-trains_1107521.htm 1107521 07.08.2020

8 Kapak, 5 Çizim/fotoğraf komisyona aittir.

9 Kapak, 6 https://www.freepik.com/free-vector/colorful-rainbow-background_2205326.htm 2205326 07.08.2020

10 7 https://www.freepik.com/free-vector/wooden-signs-collection_753569.htm 753569 07.08.2020

11 7 https://www.freepik.com/free-vector/beautiful-landscape-nature_1115212.htm 1115212 07.08.2020

Sıra 
No

Sayfa No Kaynakça

1 5 Arolat, A. M. ( 2001), “Bir Gemi Yelken Açtı” , Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı I, (Haz.: Hüseyin Tuncer). İstanbul: Ders Kitapları A. Ş.
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3 8 Kısakürek, N. F. (2011). “Kaldırımlar”, Çile. İstanbul: Büyük Doğu Yayınları.

4 8 Tarancı, C. S. (1982). “Otuz Beş Yaş Şiiri”, Otuz Beş Yaş, İstanbul: Varlık Yayınları.

5 8 Karakoç, S. (2010). “Gün Doğmadan”, Gün Doğmadan, İstanbul: Diriliş Yayınları.

6 8 Karakoç, A. (1997). “Dün Gece”, Beşinci Mevsim. Ankara: E. P. Yayınları.

7 9 Metin komisyon tarafından yazılmıştır.
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