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Etkinlik Şeması
1. Etkinlik

11. Etkinlik

12. Etkinlik

2. Etkinlik

4. Etkinlik

6. Etkinlik

8. Etkinlik

10. Etkinlik

3. Etkinlik

5. Etkinlik

7. Etkinlik

9. Etkinlik

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder. 

Metindeki söz sanatlarını tespit eder.  

Metinle ilgili soruları cevaplar.  

Bilgilendirici metin yazar.  

Yazdıklarını düzenler.

Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt 
eder.

Yazılarını zenginleştirmek için 
atasözleri, deyimler ve 
özdeyişler kullanır.

Bağlamdan hareketle bilmediği ke-
lime ve kelime gruplarının anlamını 
tahmin eder.    

Metinler arasında karşılaştırma yapar.

Metin türlerini ayırt eder.  

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.
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EtkinlikEtkinlik
   Fiilin bir zamana göre çekimlenip başka bir zamanı kastetmesine fiilde anlam/zaman kayması 
denir. 
   Aşağıdaki cümlelerin hepsi görsellerdeki tarih ve saatte söylenmiştir. Kastedilen zamanın 
hangi tarih ve saat olabileceğini tahmin ediniz.                 

Ocak 2020

Ocak 2020

15
Çarşamba

16
Perşembe

12.00

23.00

SAYI CÜMLE KASTEDİLEN TARİH VE SAAT

1 Yarın gece yola çıkıyorum.

2 Bu akşam kitabı bitirir, sana veririm.

3 Önümüzdeki sene bugün okulum 
bitiyor.

4 Her sabah gün doğmadan spor yapı-
yorum.

5 Buyurun, kimi aradınız?

6
Çocuk korkar ve avazı çıktığı kadar 
bağırır.

7 Bugün çok yorgunum, maçı haftaya 
yaparız.

      

(Sorunun tek doğru cevabı yoktur. Anlam kaymasını doğrulayan tüm zaman ifadeleri doğru 
kabul edilecektir.)

ANLAM KAYMASI
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    Aşağıda aynı metinden alınmış bölümler yer almaktadır. Bu metnin hangi yazı türüne ait olduğunu 
belirtiniz. Metinde boş bırakılan yerlere uygun yazar ve eser ismini yazıp kitap kapağını tamamlayı-
nız.

Bu metin                                                                                                                                         yazı türünde yazılmıştır.

   Türk ve dünya tarihinin en önemli gezgini ve 
en büyük seyahat kitabının yazarı olan ..............
...............................................................1611 tarihin-
de İstanbul’da doğmuştur. Babasının sarayda 
nüfuzlu kişilerden ve zamanın tanınmış şahsi-
yetlerinden olması dolayısıyla önemli hocalar-
dan eğitim almıştır. Şeyhülislam Hamit Efendi 
Medresesinde yedi yıl okumuş, musıki eğitimi-
ni Derviş Ömer Efendi’den alarak iyi bir musiki 
bilgisine sahip olmuştur. Dinî eğitim alarak ha-
fız olmuştur. Sultan IV. Murat’ın emriyle alındı-
ğı sarayda iki yıl kalmış ve burada da eğitimine 
devam ederek hat ve musiki dersleri almıştır.

 Bu rüyayı o dönemin ünlü âlimlerinden birine 
yorumlatır. O kişi, ona seyahat etmesi gerek-
tiği yönünde fikrini söyler. Yirmi dört yaşında 
İstanbul’u gezerek eserinin ilk cildini yazmaya 
başlar. Önceleri babası bu seyahat fikrine karşı 
çıkar ve izin vermez. Gizli olarak 1640 yılların-
da Okçuzade Ahmet Çelebi ile Bursa’ya gider. 
Döndüğünde bu seyahat hevesini engelleye-
meyeceğini anlayan babası artık ona karışmaz. 
Bazen görevi gereği bazen de kendi imkânları 
ile Anadolu’dan başka Rum, Arap, Acem illerini 
de gezerek yaşamını sürdürür.

 Önce zamanının geçerli yabancı dilleri olan 
Arapça ve Farsçayı, daha sonra da Rumcayı öğ-
renmiş, bir miktar da Latince dersi görmüştür. 
Seyahat etme hevesine kapılarak farklı mede-
niyetler, yerler, örf ve adetler, değişik mimari 
eserler, farklı insan yaşamları ile ilgili büyük bir 
istek duymuştur. Uzun süre bu hevesle birçok 
yol aramıştır. Bir gün rüyasında peygamberi-
mizi görmüş ve şaşırarak ‘’Şefaat Ya Resulallah’’ 
demesi gerekirken ‘’Seyahat Ya Resulallah” de-
miştir.

17. yüzyılda kaleme aldığı ................................
.................................... adlı ünlü eserinde elli yıl 
boyunca bütün gezip gördüğü yerleri kendi 
üslûbu ile anlatmaktadır. Yazar; ayrıca tarihî 
bilgilere, anekdotlara ve kültürel unsurlara da 
yer vermiş, gezdiği coğrafyalara ait 147 dilden 
kelime toplamıştır. Eser bu yönden Türk kültür 
tarihi ve gezi edebiyatı açısından önemli bir 
yere sahip olmuştur. Özgün metni 4.000 sayfa 
tutan on ciltlik bu büyük eser bugün Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde bulunmakta-
dır.

  2

EtkinlikEtkinlik METİN TÜRLERİ
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   Ben, 1208 yılında Hortu köyünde doğdum. Burada temel eğitimimi aldıktan sonra Sivri-
hisar’da medresede eğitim gördüm ve babamın ölümü üzerine döndüğüm memleketim-
de köy imamlığı görevini üstlendim. Bir süre sonra dönemin tasavvufî düşünce merkez-
lerinden Akşehir’e göç ettim ve ölünceye kadar yaşamımı orada sürdürdüm. Beni beyaz 
sakalım, başımdaki sarığım ve eşeğimle betimlersiniz. Komik hikâyelerimdeki hazırcevap-
lığımla, zekâmla ve mizah anlayışımla tanınır ve sevilirim. Yüzyıllar geçse bile Türk halkını 
hem güldürüp hem düşündürebilen bilge bir kişiyim. Beni tanıyabildiniz mi? 
         
Metinde geçen ünlü kişinin adını yazınız.

Yukarıdaki metnin türü                                                                                                                                           dir.

Siz de kendinizi tanıtan bir yazı yazınız.

Ben,

Yukarıdaki iki metni karşılaştırıp farkı yazınız. 

Sıra Sizde

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak 
değerlendiriniz.
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EtkinlikEtkinlik
   Gezi İnceleme Kulübü öğrencisi Melis, Türkiye’nin en güzel ve eşsiz göllerinden Salda Gölü’nü 
araştırmış ve bir sunum hazırlayarak arkadaşlarına tanıtmıştır. 
A. Melis’in sunum metnindeki eksik noktalama işaretlerini tamamlayınız.

SALDA GÖLÜ
   Burdur (  ) un Yeşilova ilçesindeki beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle (  ) Tür-
kiye’nin Maldivleri (  ) olarak ünlenen Salda Gölü (  ) Göller Bölgesi (  ) nde yer alır (  ) Gölün deniz 
seviyesinden yüksekliği 1193 m (  ) dir. 47 km2 lik alana sahip olan gölün derinliği 185 metredir (  )
Türkiye (  ) nin en derin göllerindendir (  )
   Ormanlarla kaplı tepeler (  ) kayalık araziler ve küçük alüvyol ovalarla çevrili tektonik gölün suyu 
tatlıdır (  ) İçinde ve çevresinde manyezit madeni bulunmaktadır (  ) Beyaz kumsalı (  ) Mars gezege-
ninin kaya yapısı (  ) magnezyum yüklü beyaz kayalar (  ) ile dünyada benzerlik gösterdiği söylenen 
iki yerden birisidir (  ) Göl kıyıları (  ) eşsiz bir görsel güzelliğe ve flora (  ) fauna açısından oldukça 
zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir (  ) Suyun berrak ve turkuaz renkli oluşu (  ) alanı manzara 
açısından da eşsiz kılmaktadır (  )
   Salda Gölü (  ) göl turizmi (  ) spor turizmi (  ) kamp ve karavan turizminde yerli ve yabancı turist-
lere imkânlar sağlamaktadır (  ) 
   Doğal sit (  ) sulak alan ve tabiat parkı gibi koruma statülerine sahip olan bölge14 (  ) 03 (  ) 2019 
tarih ve 824 sayılı karar ile Özel Çevre Koruma Bölgesi olarak tespit ve ilan edilmiştir (  ) Salda Gölü 
Özel Çevre Koruma Bölgesi (  ) coğrafik olarak Akdeniz Bölgesi (  ) nde Burdur ili (  ) Yeşilova ilçesi 
sınırları içerisinde Burdur (  ) Denizli karayolu üzerinde yer almaktadır (  ) 
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B. Cümlelerdeki yazımı yanlış olan sözcükleri bulup altındaki boşluğa  sözcüğün doğrusunu 
yazınız.

1. Salda Gölü; beyaz, mavi ve yeşilin bir arada bulunduğu  bir yer yüzü cennetidir.

3. Gölün çevresi, 38 kuş ve 301 bitki türüne evsahipliği yapmaktadır. 

6. Bir kırater gölü olan Salda’nın suları, cam göbeğinden başlayıp en derin yerlerde çivit mavisine 
dönüşe biliyor. 

2.  Güney batı cephesinde bulunan sultan pınarı burayı bir mesire yeri hâline getirmiştir.

5. Turkuaz tutkusu olan herkezin mutlaka yolunu düşürmesi gereken bir yer Salda. 

4. Salda Gölü yelken, kano, rüzgâr sörfü, foto-safari, göl turu, balık avcılığı, sualtı dalışı, yüzme vb. 
imkânlar sunmaktadır. 

7. Salda, aynı zamanda şifada dağıtıyor. Salda Gölü kıyılarında bulunan kilin, cilt hastalıklarına iyi 
geldiği farkedilmiştir.

8. Türkiye’nin en derin, en temiz aynı zamanda Dünya’nın en berrak göllerinden biridir.

Özel yer isimlerinin yazımındaki yanlışlık
Büyük harfle yazılması gereken kişi isimlerinin yanlış yazımı
Sözcüğün yazımındaki yanlışlık
Birleşik sözcüklerin yazımındaki yanlışlık
Ara yönlerin yazımındaki yanlışlık
Kurallı birleşik fiillerin yazımındaki yanlışlık
Gezegen ismi olmayan sözcüklerin yanlış yazımı
Kurumlara getirilen eklerin yazımındaki yanlışlık
Birleşik fiillerin yanlış yazımı
“De”nin yazımındaki yanlışlık
“Ki”nin yazımındaki yanlışlık
Yazımı karıştırılan sözcüklerin yanlış yazılması

C. Belirlediğiniz yazım yanlışlıklarının geçtiği cümleyi  bularak cümlenin numarasını uygun 
bölüme yazınız. 
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EtkinlikEtkinlik

Aşağıdaki yönergeyi tamamladığınızda hangi kutucuğa ulaşırsınız? İşaretleyiniz.

“TBMM 1920 yılında açıl-
mıştır.” cümlesinde iş fiili 
kullanılmıştır.

“Bu ısrarı bir türlü anlaya-
madım.” cümlesinde iş fiili 
vardır.

“Onu gördüğüme sevin-
dim.” cümlesinde durum 
fiili vardır.

“Annem ve ablam çok ağ-
ladı.” cümlesinde durum 
fiili vardır.

“Fatih İstanbul’u fethet-
miştir.” cümlesinde iş fiili 
kullanılmıştır.

“Dışarıda unutulan ekmek 
küflenmiş.” cümlesinde 
oluş fiili vardır.

“Son golü atan Burak’tı.” 
cümlesinde oluş fiili kulla-
nılmıştır.

“Sana verdiğim sözü 
tutacağım.” cümlesinde 
durum fiili vardır.

“Hilal beni fark etmedi.” 
cümlesinde iş fiili vardır.

BA
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Bahçemizdeki ağaçlar sa-
rardı.” cümlesinde durum 
fiili vardır.  

“M. Akif Ersoy, İstiklal Mar-
şı’nı yazmıştır.” cümlesinde 
iş fiili vardır.

“İstanbul’a maça gitmiş-
ler.” cümlesinde durum fiili 
vardır.

“Hayriye dışarıda pek 
konuşmaz.” cümlesinde 
durum fiili vardır.

“Bu soruyu anlamamışsın.” 
cümlesinde durum fiili 
vardır.

“Peyniri zamanında 
yemeyince peynir bayat-
ladı.” cümlesinde oluş fiili 
vardır.

D
Y

FİİLDE ANLAM
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Sıra Sizde

Aşağıdaki metinde geçen altı çizili fiilleri anlam özelliklerine göre uygun yere yazınız.

   İnsan bedeninde gerçekleşen tüm olaylar, “hormon” adı verilen kimyasal maddeler sayesinde dü-
zenleniyor. Bu hormonlardan bazıları da büyümeyi başlatmakla görevli. Bunların en önemlisi de 
“büyüme hormonu” olarak da bilinen “somatotropin” adlı hormon. Bu hormon, beyinde bulunan 
ve “hipofiz bezi” adı verilen özel bir yapıdan salgılanıyor ve tıpkı küçük bir kibrit aleviyle başla-
yan kocaman bir ateş gibi bedeni büyümek üzere harekete geçiriyor. Hücreler çoğalıyor, kemikler 
uzuyor, dokular ve kaslar gelişiyor, böylece büyüyoruz.
   Hormonlar ve bedenin hormonlara verdiği tepki, büyümek için mutlaka gerekli. Ancak beden 
bunu yaparken çok çalışmak, besin ve enerji harcamak zorunda. Bu nedenle sağlıklı büyümek için, 
bizim de bedenimize yardımcı olmamız gerekiyor. Dengeli beslenmek ve düzenli uyku uyumak, 
bedenimize büyüme konusunda verebileceğimiz en önemli destekler. Dengeli beslenme, büyü-
me sırasında bedenimiz için gerekli olan besin maddelerini sağlamaya yardımcı olur. Yeterli ve 
düzenli uyku alışkanlığıysa büyümek için sürekli çalışan bedenimizin rahatça dinlenmesini sağlar.
   Ergenlik dönemi bittiğinde büyümemiz durur. Buna, ergenlik sonrasında “östrojen” adlı hormo-
nun yüksek miktarda salgılanması neden olur. Östrojen miktarının artması sonucunda kemiklerin 
üzerinde yer alan özel büyüme bölgeleri kaynaşır. Böylece kemiklerin büyümesi durur.
   Çocuklar, bahar aylarında diğer mevsimlere göre daha hızlı büyür. Büyüme hormonları yalnızca 
çocuklarda değil, yetişkinlerde de salgılanır. Bunlar, yetişkinlerin vücudunda büyüme dışında bazı 
önemli işlevleri yerine getirirler. Hücrelerin yenilenmesi, kas ve kemiklerin güçlenmesi, vücudun 
enerji dengesinin sağlanması gibi.
(...)         Bilim Çocuk Dergisi
               (Kısaltılmıştır.)

İŞ FİİLLERİ DURUM FİİLLERİ OLUŞ FİİLLERİ
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EtkinlikEtkinlik

Görülen 
Geçmiş 
Zaman

Duyulan 
Geçmiş 
Zaman

Geniş 
Zaman

Şimdiki 
Zaman 

Gelecek 
Zaman Olumlu Olumsuz Soru

gördük

bakmıyor

duymam

düşüneceğim

anlamadın mı

bırakmış mısın

dinlendik

fark etmişler

gelmez misiniz

yaptınız

çözmüyorsunuz

dururum

sormayacak mısın

değişmemişsiniz

seyredeceğiz

beğendiler

bilemem

yazmışım

koşuyorlar mı

kızmayacak

sızlanıyorsun

Aşağıda verilen fiillerin çekimlerini tablodaki uygun yerlere örnekteki gibi işaretleyiniz.

Kipler

Çekimli Fiil

XX

FİİL ÇEKİMLERİ
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İstek 
Kipi

Emir 
Kipi

Gereklilik 
Kipi 

Dilek-Şart 
Kipi  

 Olumlu Olumsuz Soru

versin

yatayım mı

sürmesen

takmamalı mıyım

bitirmeyin

atlamalılar 

çekmeseniz

yollamayalım

tattırmasak mı

çatmalı mıyız

kaçırmasınlar

hissedebilesin

geciktirseniz mi

istemeyesin

gelmeliyim

unutsalar 

iç 

uyumamalısın

anlatsınlar

fark etmeyeler

düzenlesin mi

Aşağıda verilen fiillerin çekimlerini tablodaki uygun yerlere örnekteki gibi işaretleyiniz.

Kipler

Çekimli Fiil

XX
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EtkinlikEtkinlik
DOĞADAKİ SATRANÇ OYUNU

   Hem bedeninizi hem beyninizi aktif şekilde kullanabileceğiniz bir spor dalı ilginizi çeker mi? 
Cevabınız “Evet!” ise oryantiring sporunu çok seveceksiniz. Gelin, spor yaparken yön bulma ve 
odaklanma gibi bilişsel becerilerinizi de geliştirebileceğiniz bu sporu daha yakından tanıyalım.
   Oryantiring, harita ve pusula yardımı ile önceden belirlenmiş hedefleri sırasıyla en kısa zamanda 
bulma sporudur. Doğa, park veya şehir merkezi gibi çeşitli arazilerde, gece veya gündüz, her türlü 
hava koşulunda (güneş, yağmur, kar, rüzgâr, dolu vb.) yapılabilir.  Oryantiring Türkçeye “yön bul” 
olarak çevrilebilir.
   Oryantiring yediden yetmişe her yaşta insanın yapabildiği bir doğa sporudur. Yarışma alanın-
da dedelerin, anneannelerin, babaannelerin, çocukların ve torunların aynı anda olabildiği ender 
sporlardan biridir. Oryantiringde yarışma alanında birçok insan yarışsa da her birey kendi harita 
sındaki hedefleri bulmalıdır.
    (...)
   Oryantiring dört farklı türde yapılıyor: yaya (koşarak ve yürüyerek), kayaklı, bisikletli ve patika 
türü.Patika oryantiring türünde fiziksel hareket kısıtlılığı olan engelli bireyler ile normal bireyler 
aynı anda yarışabiliyor.Yarışmalar gündüz yapılabildiği gibi kafa lambası takılarak gece de yapılı-
yor. 

Oryantiring Nasıl Oynanır?

   Öncelikle pusula ile yönümüzü tayin ederiz. Daha sonra haritamıza bakarak parkurda kaç hedef 
olduğunu ve doğada nerede olduğumuzu yani konumumuzu belirleriz. Pusula ve harita yardımı 
ile doğadaki hedeflerimizi bulmak için yürümeye veya koşmaya başlarız. Hedeflerimizden birini 
bulunca üzerindeki zımbayı haritamıza basarız. 
   Hedeflerimizi sırasıyla bulmak zorundayız. Bütün hedeflerimizi bulduktan sonra varış noktasına 
gideriz. Yarıştığımız kategoride hedeflerini sırasıyla en kısa sürede bulan sporcu yarışmayı kazanır.
   Oryantiring, ülkemizde askerî okullarda ve askerî eğitimlerde 1970’li yıllardan itibaren yapılmaya 
başlandı. Son yıllarda ise birçok oryantiring spor kulübü kuruldu. Ortaokul ve liselerde okullar ara-
sı oryantiring yarışmaları düzenleniyor. Birçok üniversitemizde oryantiring toplulukları mevcut ve 
üniversiteler arası yarışmalar gerçekleştiriliyor. 

(...)         Bilim Çocuk Dergisi
              (Kısaltılmıştır.)
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  Beden Eğitimi Öğretmeni Nevzat Bey, kulüp toplantısında yukarıdaki bilgileri verdikten  
sonra oyunu oynayabilmek  için öğrencilerini Kızıldağ Millî Parkı’na  götürmüş, öğrencilerine 
oyunda kullanacakları  pusulaları ve haritaları dağıtmıştır. 
    Verilen yönergelere uyarak öğrencilerin hedeflerine ulaşmalarını sağlayınız.

● Başlangıç: Oyuna buradan başlamanız gerekiyor. Buradan ilk hedefe gidebilmeniz için birinci 
paragraftaki fiilleri buraya yazınız.

● 1. Hedef: İlk bayrağın altına metinde geçen gelecek zaman kipi almış fiili  yazınız.        

● 2. Hedef: İlerlemeniz için metinden üç tane şimdiki zaman kipi almış fiil yazınız.

● 3. Hedef: Metindeki gereklilik kipi almış fiili yazarsanız bir sonraki hedefe ulaşabilirsiniz.

● 4. Hedef: Metinden istek kipi almış fiili yazarsanız ilerleyebilirsiniz.

● 5. Hedef: Metinden geniş zaman, 1. çoğul kişiyle çekimlenmiş üç tane fiil yazınız. 
      
● 6. Hedef: Metinde geçen tek emir kipini buraya yazabilirseniz başarmanıza az kaldı demektir.        

● 7. Hedef:Hedefe ulaşmanız için görülen geçmiş zaman kipiyle çekimlenen iki fiili bulunuz.
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EtkinlikEtkinlik

   Atasözü ve deyim kullanmanın önemini anlatmak isteyen öğretmen, ‘‘günün sözü etkinliği’’ yap-
tırmıştır. Bu etkinlikte her gün sırası gelen öğrenci, öğretmenin verdiği günün atasözü ve deyimini 
tahtaya yazıp açıklamıştır.
   Öğretmenin öğrencilerine açıklattığı atasözleri ve deyimleri bulmak için ipuçlarına dikkat 
ediniz ve aşağıdaki uygun yerlere yazınız.

DEYİM VE ATASÖZLERİ

▪Güneş balçıkla sıvanmaz.

▪Canciğer olmak 

▪Baltayı taşa vurmak

▪Bin dereden su getirmek

▪Söz gümüşse sükût altındır.

▪Akıl yaşta değil baştadır.

▪Besle kargayı oysun gözünü.

▪Damdan düşer gibi

▪Bal bal demekle ağız tatlanmaz.

▪Daldan dala konmak

Pazartesi
Gülizar, “İyilik eden iyilik bulur.” atasözüyle çelişen atasözünün ve  “birdenbire, yersiz olarak” anla-
mına gelen deyimin açıklamasını yapmıştır.
Gülizar’ın açıkladığı atasözü: 
Gülizar’ın açıkladığı deyim   :

Salı
Nehir, “Herkesin bildiği bir gerçeği örtbas ederek gizlemeye olanak yoktur. Buna kimsenin gücü 
yetmez.” anlamında bir atasözünü ve “Aralarından su sızmayan iki arkadaş dün kavga etmiş. ”cüm-
lesinde geçen deyimle aynı anlama gelen bir deyimi açıklamıştır.
Nehir’in açıkladığı atasözü: 
Nehir’in açıkladığı deyim   : 

Çarşamba
İsmail, “Aklı başa yaş getirir.” atasözüyle çelişen bir atasözünü ve “Büyük bir pot kırarak kardeşinin 
üzülmesine sebep oldu.” cümlesinde geçen deyimle aynı anlama gelen bir deyimi açıklamıştır.
İsmail’in açıkladığı atasözü: 
İsmail’in açıkladığı deyim   : 

Perşembe
Azra, “Sözde kalan dilek ve tasarıların iş bitirmede hiçbir etkisi olmaz.” anlamı taşıyan atasözünü ve 
“maymun iştahlı olmak” deyimiyle aynı anlama gelen bir deyimi açıklamıştır.
Azra’nın açıkladığı atasözü: 
Azra’nın açıkladığı deyim   : 

Cuma
Samet, “Sükût ikrardan gelir.” atasözüyle çelişen bir atasözünü ve “ipe un sermek” deyimiyle aynı 
anlamda başka bir deyimi açıklamıştır.
Samet’in açıkladığı atasözü:

Samet’in açıkladığı deyim   : 

Günün Sözü
Bir Deyim
Bir Atasözü
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Sıra Sizde

1. Aşağıdaki metinde geçen deyimlerin altını çiziniz.

DENİZ KIZI ADASI
   “Aman” dedim, “Şafaktan önce gel de beni uyandır. Şu karşıki adayı görüyor musun? Rüyama 
giriyor. Şafak sökerken orada bulunalım.”
   “Olur. Ona Deniz Kızı Adası derler. Ben seni gece uyandırırım.” dedi.
   Oraya gidip balık avlayalı yıllar geçti. Oraya balığa gittiğim zaman, zaten yaşını başını almış bir 
adamdım. Bu dakika ölecek ve ölürken de bunca yıllık hayatımın, canımda iz bırakmış olaylarını 
gözden geçirecek olsam şu kadar para kazanmış olduğum için mutluluk ya da şu kadar para ve 
mevki kaybetmiş olduğum için de acı sanmış olduğum büyük olayların hepsi küçülür de kala kala 
o ada kıyısında avlanmış olduğum günün anısı kalır.
(…)
   “Buraya ay ışığında deniz kızları gelirmiş. Ben görmedim. Dalgalar üstünde hayal meyal ağar-
tılar yüzer gibi oldu. Çınlayan bir kahkaha, tüylerimi garip garip ürpertti. Korktum desem yalan, 
korkmadım desem de yalan. Benim de gülesim geldi. Aklımı oynatırım diye küreklere davrandım.” 
“Neden? Onlar insanı çıldırtırlar mı?” “Dedem görmüş. Kendisi, paraya pula gönül verir bir adam 
değilmiş. Ama  bunlardan birine gönül vermiş. İşte ondan sonra adama bir hâl olmuş. Babam, bu 
adaya uzaktan bakar bakardı da dedemin dediklerini anlatırdı.’’
(…)                                                                                                                                       Halikarnas Balıkçısı
                 (Kısaltılmıştır.)
2. Parçalarda anlatılmak istenen atasözlerini  altlarına yazınız.

  Herkesin bildiği bir gerçek inkâr edilemez. Gerçeği gizlemeye çalışmak, yalan dolanla değiştirme-
ye uğraşmak mümkün değildir. Buna kimsenin gücü yetmez. 

   Hayatta mutluluklar, güzellikler, eğlenceli anlar olduğu gibi zaman zaman sıkıntılar, üzüntüler 
ve olumsuzluklar da vardır. Karşımıza çıkan güçlüklere dayanmak için sabırlı olmamız gerekir. Her 
sabır mutlaka iyi sonuç verir.

   Hayal kurmak insanı yaşama bağlayan bir eylem. Çocukken başlarız hayal kurmaya. Olmak is-
tediğimiz mesleklerle başlar bu. Bazen süper güçleri olan bir kahramana da evrilir. Ama yetişkin 
olunca artık sadece hayal kurmak ve yapacağım, edeceğim demek yetmez. Artık hayalleri gerçek-
leştirmek için bir şeyler yapmak gerekir.

   Genelgeçer doğrularımızla ahlaklı bir hayat yaşarken toplumsal bir varlık olmanın zorunluluğuy-
la öyle insanlara rastlarız ki menfaatleri uğruna hak çalmaktan çekinmezler. Bunu haklı ve mantığa 
uygun göstermek için bahaneleri hep vardır.

Atasözü:

Atasözü:

Atasözü:

Atasözü:
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EtkinlikEtkinlik

   “Küresel Gıda İsrafı” konulu paragrafın sırasız biçimde verilen cümlelerini anlam akışına ve 
mantığa uygun biçimde düzenleyiniz.

A. Böyleyken bilinçli veya bilinçsiz şekilde çöpe atılan gıdalar bir şeylerin yanlış gittiğinin ispatıdır.
B. Küresel gıda israfı ve kayıpları son yıllarda oldukça dikkat çekici bir konu olmuştur.
C. Bu talebin karşılanması konusu düşünüldüğünde doğal kaynakların kısıtlılığı, fazla tüketim alış-
kanlığı, artan nüfus düşünüldüğünde durum pek de parlak görünmemektedir.
D. Tahminlere göre 2050 yılında gıda talebi yüzde altmış oranında artarken tarımsal rekoltede1 bu 
oranda bir artış olmayacaktır.
E. İnsan tüketimi için üretilen gıdanın neredeyse üçte biri israf edilirken dünyada yaklaşık 800 
milyon insan da açlık çekmektedir.

1. 2. 3. 4. 5.

   Verilen paragraftaki cümleler sıralandıktan sonra altı çizili sözcükleri sırasıyla aşağıya yazıp 
anlam özelliklerini (mecaz, somut, terim, gerçek, soyut anlam) belirtiniz.

1. 2. 3. 4. 5.
 

CÜMLE        ANLAM

1.Dünyada yaklaşık 800 milyon insan açlık çekmektedir.

2. Halat çekme oyununu 2/A sınıfı kazandı.

3. Küçük kız kutudaki sütü pipetle hızlıca çekti. 

4. Çekilen şutlar kaleyi hiç bulmadı.

5. Sandalyeni bizim masaya çekebilirsin.

6. Son zamanlarda bu konu dikkat çekiyor.

   Metinde geçen ‘‘çekmek’’ sözcüğünün TDK’nin sözlüğünde 43 farklı anlamı vardır. Bir sözcüğün 
birden çok anlamı karşılayacak şekilde kullanılmasına ‘‘sözcükte çok anlamlılık’’ denir.

1. Rekolte: Tarımda bir yılda derlenen ürünlerin bütünü. (TDK)

   Aşağıda verilen cümlelerde ‘‘çekmek’’ sözcüğünün hangi anlamlarda kullanıldığını yazınız.

GIDA İSRAFI
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EtkinlikEtkinlik

   Afiş, Türk Dil Kurumu tarafından “Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazırlanan, kalaba-
lığın görebileceği yere asılmış, genellikle resimli duvar ilanı, ası.” şeklinde tanımlanmaktadır.
                                                                                                              

   Tiyatro afişinin amacı; sahnelenecek olan oyunun adını, yerini, zamanını, gösteride rolü olan 
oyuncuları, yönetmeni ve bilet fiyatını herkesin görebileceği bir yere asarak hedef kitleye en iyi 
şekilde duyurmaktır. Afişte oyunun konusu ile ilgili fikir veren görseller kullanılır.

   Yanlarında konuları ile ilgili bilgi verilen tiyatro afişleri hangi şehrin devlet tiyatrosunda ası-
lıdır? Verilen bilgiler ışığında yazınız.

1. Tarık Buğra’nın romanından tiyatroya uyarla-
nan oyunda tiyatro uğruna büyük fedakârlıklar 
yapan bir gencin başından geçenler  ve sahne-
nin, sahne arkasının, şöhretin zorlukları anlatıl-
maktadır. Adı sebebiyle bir komedi beklentisi 
veren ama daha çok dram olan eser, acıklı bir 
sonla biter.

2. Binalarla kuşatılmış bir arsa için birbirleri ile 
amansız bir mücadeleye giren iki çocuk çetesi, 
Pal Sokağı Çocukları ve Kırmızı Gömlekliler. Tek 
istedikleri arsada özgürce oyun oynayabilmek. 
Onlar için bir vatan olan arsayı tüm güçleri ile sa-
vunuyorlar. Macaristan’dan çıkıp tüm dünya ço-
cuklarına ulaşan eser, hayal etmeyi unutmayan 
özgür ruhların hikâyesi.

3. İşlemediği bir suç yüzünden hem mahkûm 
hem de kahraman olan Keşanlı Ali ve kenar ma-
halle güzeli Zeliha’nın imkânsız aşkı anlatılır. 
Şehrin masal gibi uzakta olduğu Sineklidağ’da 
geçen bol şarkılı bir Haldun Taner başyapıtı.

TİYATRO AFİŞLERİ
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4. Leyla ve Mecnun adında iki gencin imkânsız 
sevdasını ve kavuşamamalarını anlatır. Anonim 
bir efsaneden uyarlanan eser doğu kültürünün 
mistik tadında sahnelenmekte.

5. “…Kuşları boğdular, çimenleri söktüler, yollar ça-
mur içinde kaldı… Dünya değişiyor dostlarım. Gü-
nün birinde gökyüzünde, güz mevsiminde artık es-
mer lekeler göremeyeceksiniz. Günün birinde yol 
kenarlarında, toprak anamızın koyu yeşil saçlarını 
göremeyeceksiniz. Bizim için değil ama çocuklar, si-
zin için kötü olacak. Biz kuşları ve yeşillikleri çok gör-
dük. Sizin için kötü olacak. Benden hikâyesi…” 
                                                       (Son Kuşlar)  SAİT FAİK

Ünlü öykücümüz Sait Faik Abasıyanık’ın hayatı ve 
eserlerinden oluşan bir seçkiyle bu oyun; müzik, 
dans ve görsel efektleriyle genç seyircimizi edebi-
yatla buluşturmayı hedefliyor.

6. Satranç adlı eserinde Zweig, elindeki bilgiler 
nedeniyle Nazi psikolojik esaretine maruz kal-
mıştır. Bu baskıdan kurtulmak için tesadüfen 
edindiği satranç kitabına sığınmış Dr. B. nin yıl-
lar sonra bir gemi seyahatine çıkmasını, dünya-
ca meşhur bir satranç şampiyonunun yolcularla 
müsabakasına gayriihtiyari müdahale etmesini 
ve bunun üzerine Dr. B.nin geçmişinin  ortaya 
çıkmasını anlatmaktadır.

  Kim ne derse desin doyasıya yaşayan, denizin mis kokusunu sırf keyif olsun 
diye içine çekebilen, martılarla konuşan, hayatı ve dünyayı her şeye rağmen 
seven, sırf sevdiğiyle iki çift laf edebilmek için sağanak yağmurun altında ka-
lan kişiler için çok ama çok güzel tek kişilik bir oyun. Seyirciler kulaklarında 
“hişt” sesi ve gözlerinde yaşlarla ayrılacaklar salondan.

ADANA DEVLET TİYATROSU

....................................................................................................
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   Savaşırken dostluğu, gururu, adil olmayı her şeyin üstünde tutan bu cesur 
çocuklar; bizlere kazanan ve kaybedenin dost olabileceğini öğretiyor. Dost-
luk, vatan sevgisi, bağlılık üzerine kurulan etkileyici bir hikâye sahneleniyor.

  Sonunu bile bile seyircinin içinden ‘‘Bırakın da kavuşsunlar.’’ diye geçirdiği 
eser, her devirde büyük aşkların büyük zorlukları da beraberinde getirdiğini 
gözler önüne seriyor. 

   Savaşın verdiği ‘‘değersizlik, çaresizlik, hiçlik…’’ duygularının baskısından 
kurtulma çabasının anlatıldığı psikolojik yönü ağır basan hazin bir öykü sah-
neleniyor.

   Hayaller, hayaller için geride bırakılan güzel bir yaşam, aşk ve hayal kırıklık-
ları… Olayı ve kahramanı anlayabilmek için sabırla izlemek ve karakterle em-
pati kurmak gerektiriyor. Sanatçının yaşamını, gelgitlerini, yaşadığı zorlukları 
göz önüne seren öykünün anlattıkları adıyla ironik bir biçimde çelişiyor.

   Yerli bir eser. Taşranın saf sevgisini, şehir hayatının ve konforunun hayal edilişini 
anlatan eserde olayın geçtiği sokakların tersine tertemiz bir sevda var. Erkeğin kaba-
dayı görünümünün altında yumuşacık bir kalbin gizlenebileceği, kadının zayıf gö-
rünümünün arkasında ise tuttuğunu koparan bir savaşçının olabileceğini gösteren 
eğlenceli bir öykü.

BURSA DEVLET TİYATROSU

ANKARA DEVLET TİYATROSU

ANTALYA DEVLET TİYATROSU

KONYA DEVLET TİYATROSU

EDİRNE DEVLET TİYATROSU

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

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

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

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

....................................................................................................
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   Aşağıdaki kutularda farklı metin türlerinin özellikleri yer almaktadır. Bu özelliklerden yola 
çıkarak bu metinlerin türlerini bulup altlarındaki boşluğa yazınız.

   Karşınızda sizlerin her zaman karşılaştığı ve 
çok sevdiği bir tür var. Beni bulmanız için siz-
lere ipuçları vereyim. Anlattığım olaylarda ki-
şiler, yer ve zaman oldukça önemlidir. Benim 
bir de benden daha çok olayı anlatan, kişi 
sayısı daha fazla olan başka bir türüm daha 
var. Aslında beni uzaklarda aramanıza gerek 
yok. Sizin yaşadığınız ya da yaşayabileceğiniz 
bir olay olabilirim. Türk edebiyatında Ömer 
Seyfettin gibi birçok yazar, benim türümde 
yazılar yazmıştır.

 
   Gelin biraz eskilere gidelim. Başımızdan 
geçen ya da başkalarına ait unutamadığımız 
olayları anlatalım. Bizden sonra gelenlere bu 
olayları miras bırakalım. Böylelikle tarihe de 
ışık tutalım. 

   Eğer beni duyuyorsanız hemen bilirsiniz. 
Çünkü ben konuşmayı çok severim. Hayvan-
larla, ağaçlarla, her şeyle konuşabilirim. Ko-
nuşurum ama hep de bir ders veririm etrafı-
ma. Hep bir olay yaşarım. Olayları anlatırken 
alt alta dizerim satırları. Sanki bir şiir gibi. La 
Fontaine (La Fonten) de çok sever beni. Be-
nimle çok yazı yazmıştır sizlere. Hatırladınız 
değil mi beni?

   Biraz gülmeye ne dersiniz? Hem eğlenelim 
hem de eğlenirken düşünelim. Çok zamanı-
nızı almam, kısa bir yazıyımdır zaten. Nükteli 
bir dil kullanırım anlatımlarımda. Nasrettin 
Hoca’yla mı başlayalım gülmeye, dersem he-
men hatırlarsınız beni.

   Bir varmış bir yokmuş diye başlar dedeler, 
nineler beni anlatmaya. Periler, devler, cüce-
ler vazgeçilmez kahramanlarımdır benim. Bir 
de Kafdağı’m vardır. Herkes ulaşamaz oraya. 
İstediklerim genellikle o Kafdağı’ndadır. An-
latırken beni büyükler meraklandırırlar sizi. 
Beni yazanlar kötülere hep kaybettirirler. İyi-
ler daima kazanır. Bildiniz, bildiniz siz beni.

METİN TÜRLERİNİ BULMA
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   Ahmet ailesiyle hafta sonunu geçirmek için 
göl kenarındaki evlerine gitmişti. Ancak gö-
lün rengi her zamankinden farklıydı. Bir ga-
riplik vardı...

   1999 yılının Ağustos ayıydı. Büyük bir gü-
rültüyle sarsılmaya başlamıştık…

   Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde 
kalbur saman içinde…

   Ağaçtaki karga, yoldan geçmekte olan 
ihtiyar tavşana seslendi:

   Nasrettin Hoca bir gün çarşıya gitmiş… 

Sıra Sizde

   Aşağıda giriş cümleleri verilen farklı türlere ait metinleri, yazı türünün özelliklerini dikkate 
alarak tamamlayınız.
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EtkinlikEtkinlik
Nihal ve Ali söz sanatları ile ilgili bilgi alışverişi yapmaktadır.

SÖZ SANATLARI

Söz sanatları ne için kullanılır?

Peki bu söz sanatları nelerdir?

Söz sanatları, söyleyişi etkili hâle 
getirmek için kullanılır.

Kişileştirme, benzetme, abartma, 
karşıtlık, konuşturma… 

Kaldırımlar, çilekeş yalnızların annesi;
Kaldırımlar, içimde yaşamış bir insandır.
Kaldırımlar, duyulur ses kesilince sesi;
Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır.

Her şafak Hisarlarda oklar çıkar yayından,
Hâlâ çığlıklar gelir, Topkapı Sarayı’ndan.
Ana gibi yâr olmaz, İstanbul gibi diyar;
Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar...

Rüzgâr öyle esti öyle esti ki,
Her şey uçup gitti kaldı Yaradan.
Ayna düştü, hayal perdelerdeki,
Bir akisçik gibi çıktı aradan.

Sen kaçak ürkek bir ceylansın dağda,
Ben peşine düşmüş bir canavarım.
İstersen dünyayı çağır imdada;
Sen varsın dünyada, bir de ben varım.

Titrek mumlar yanınca, bu bir asırlık ağaç,
Mehtapta orman gibi gizli yollarla doldu.
Dedi: yastığa dayan, o cam gözlerini aç!
Seyret çizgilerimde, neler geçti, ne oldu?

CÜMLE SÖZ SANATI SANATLI SÖYLEYİŞ
Çok yorgunum. Abartma Yorgunluktan ayaklarıma kara sular indi.
Kedim bazen öyle tatlı bakıyor ki… Kişileştirme
Şiir okumak, bana çok iyi geliyor. Benzetme
İki kardeş birbirine hiç benzemiyor. Karşıtlık
Çiçekler baharı müjdeliyor. Konuşturma
Taşıdığım torbalar, kolumu acıttı. Abartma

 

   Verilen cümlelerden esinlenerek, istenen söz sanatını kullanarak cümleleri yeniden yazabilir      
  misin Nihal?

  Aşağıdaki şiirlerde hangi söz sanatlarının kullanıldığını bulabilir misin Ali?

1 2

3

4 5
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(.................)

   Ekinler biçilmiş, hasata başlanmıştı. Yazın tam ortasıydı. Tarlaların içinden geçerek eve dönüyor-
dum. Her taraf birbirinden güzel çiçeklerle donanmıştı. Kırmızı, beyaz, pembe çiğdemler; kokulu, 
tüylü yoncalar; taçları süt beyaz, ortaları sapsarı kendilerine özgü kokularıyla papatyalar; laleleri 
andıran sapsarı uzun uzun susamlar; eflatun hatmiler; etrafa tatlı bir badem kokusu yayan, doku-
nunca da çabucak solan huni biçimi sarmaşık çiçekleri ve daha nice birbirinden güzel envai çeşit 
çiçekler…
   Her birinden birer tane kopardığım çiçekleri kocaman bir demet yapmış, eve dönüyordum. Yol 
boyunca uzanan hendeğin dibinde, kan kırmızısı renkte iyice açmış bir deve dikeni gördüm. Bizde 
buna “tatar” derler. Ekinler biçilirken orakçılar bunları kesmemek için özel gayret gösterirler. Kaza-
ra kesilmişse bile, başak demetinin içinden çekip çıkartılarak atılır.
   Bu kan kırmızısı deve dikenini koparıp çiçek buketinin ortasına koymak geçti içimden. Hende-
ğe indim, çiçeğin ortasında tembel tembel uyuklayan tüylü at arısını kovaladıktan sonra, çiçeği 
koparmaya çalıştım. Bu güç bir işti. Elime mendil sardığım halde yine de dikenler batıyordu. Sapı 
öylesine sert ve sağlamdı ki dakikalarca uğraşıp lif lif ayırmak zorunda kaldım. Nihayet koparma-
yı başardığımda sapı parça parça olmuştu. Deve dikeninin ilk gördüğümdeki güzelliğinden eser 
kalmamıştı. Üstelik onca emek vererek topladığım zarif kır çiçekleri arasında kaba ve çirkin görü-
nüyordu. Dalında çok güzel görünen, beni kendine hayran bırakan bu çiçeği boşu boşuna kopar-
dığıma üzüldüm. Attım onu. Koparmak için sarf ettiğim çabayı düşünerek, “Ne güçlü bir yaşama 
arzusu bu!” diye düşündüm. “Direnmek için büyük çaba gösterip kolay lokma olmadığını nasıl da 
ispat etti.”
   Eve giden yol, yeni sürülmüş tezekli tarlaların arasından geçiyordu. Tozlu yolda gelişigüzel yürü-
yordum. Yürüdüğüm bu tablolar tabiata ayrı bir güzellik katıyordu. Yolun iki yanında ilerde görü-
nen dağa kadar sürülmüş, henüz ekilmemiş tezekli topraktan başka bir şey görünmüyordu. Tüm 
tarla boyunca bir tek ot bile yoktu. “Şu insanoğlu ne kadar da bencil bir yaratık, hayatını sürdür-
mek için toprağın altını üstüne getirmiş, diğer canlılara aldırdığı bile yok.” diye düşünürken bir 
yandan da elimde olmaksızın bu ölü tarlada canlı bir varlık arıyordum. İşte yolun sağ tarafındaki 
yeşilliği o anda fark ettim. Yaklaşınca gördüm ki az önce koparıp attığım deve dikeninin bir eşi...
   Bu kez gördüğüm deve dikeninin sadece üç dalı vardı. Dallarından biri kopmuş, kesik bir el gibi 
aşağı uzanmış, ucundaki çiçekler çamura bulanmıştı. Öbür iki dalında ise birer çiçek vardı. Aslı kır-
mızı olan çiçekler yağlı kara toprağa bulaştıklarından kararmışlardı ama dimdik duruyorlardı. Belki 
de bir araba tekerleği geçmişti üstlerinden. Ama o, yeniden doğrulmuştu. Biraz eğik duruşu bun-
dan kaynaklanıyor olmalıydı. Hâli; iyice hırpalanmış, kolu kesilmiş, gözü karartılmış, gövdesinin bir 
parçası kopmuş bir insanı hatırlatıyordu. Yine de kardeşlerini yok eden insanlara teslim olmamıştı. 
Savaşını tek başına veriyordu.
   “Bu ne müthiş bir direnme.” diye düşündüm. “İnsan buradaki her şeyi kendisine boyun eğdirmiş, 
hepsini yenmiş! Milyonlarca bitkileri yok etmiş ama işte bu deve dikeni ona teslim olmamış...”
(...)          Lev TOLSTOY
          (Kısaltılmıştır.)
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Sıra Sizde

Siz de başınızdan geçen unutamadığınız bir olayı anlatınız.

1. Metnin türü nedir?

5. Metinde geçen geçiş ifadelerine örnek veriniz.

3. Yazar neden pişmanlık duymaktadır?

10. Metinde geçen benzetmeyi bulunuz.

9. Metinde hangi anlatım biçimleri kullanılmıştır?

2. Metinde anlatım kaçıncı kişi ağzından yapılmıştır?

6. Metindeki ikilemelere üç örnek veriniz.

8. Metinde geçen deyimlere üç örnek veriniz.

4. Metnin ana fikri nedir?

7. Metindeki pekiştirme sözcükleri bulunuz.

11. Metne uygun bir başlık bulunuz.

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak 
değerlendiriniz.
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Sıra No Sayfa No Kaynakça
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EVET HAYIR KISMEN

1 Yazımda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş keli-
melerin 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), sonuç (çözüm) bölümlerine uy-
gun yazdım.

5 Yazımın konusuna ve içeriğine uygun bir başlık belirledim.

6 Yazımı oluştururken kendi gözlem ve deneyimlerimden de yararlan-
dım.

7 Yazımda (ama, fakat, ancak, lakin vb.) geçiş ve bağlantı ifadelerini kul-
landım.

8 Yazımı, türün özelliklerine uygun olarak yazdım.

YAZILI ANLATIM DEĞERLENDİRME FORMU
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