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SAKLAMBAÇ
   Oyunun Oynandığı Yer; Rahat hareket edilebilecek açık ya da kapalı tüm alanlarda oynanır.
   Oyuncu Sayısı; En az üç oyuncu ile oynanır.
   Kullanılan Malzemeler; Oyunu oynamak için herhangi malzemeye ihtiyaç yoktur.
   Eğlenceli bir oyuna ne dersiniz… Bu oyunda sayışmayla ebe seçilir. Sobe yeri belirlenir. Ebe seçi-
len oyuncu, sobe yerine gider; bir duvara veya ağaca yaslanır. Burada hem gözlerini kapatır, hem 
de en az yirmiye kadar sayar. Sayma bitiminde ebe ‘’–
Önüm, arkam, sağım, solum sobe. Saklanmayan ebe.’’ 
der. Bu süre içerisinde diğer oyuncular saklanmak zo-
rundadır. Ebe saklanan oyuncuları teker- teker bulma-
ya çalışır. Bir oyuncu gördüğünde sobe yerine koşarak 
elini değdirir ve sobeler.    
   Diğer oyuncuların tamamı ebeden önce sobe yerine 
giderse oyun aynı ebe ile devam eder. Ebe saklanan 
oyuncunun ismini yanlış söylerse, ismi yanlış söylenen 
oyuncu saklandığı yerden çıkarak ‘’Çanak çömlek pat-
ladı!’’ diye bağırır! Tüm oyuncular saklandıkları yerden çıkıp, sobe yerine gelirler. Aynı ebe ile oyun 
tekrar oynanır. Saklambaç a’dan z’ye herkesin oynayabileceği bir oyundur.
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EtkinlikEtkinlik
   Aşağıdaki metinde yer alan noktalama yanlışlarını bulunuz. Bulduğunuz yanlışların sebebini 
açıklayınız ve doğrusunun nasıl olacağını yazınız.
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GÜL: ‘‘Dilimizin son durumu içler acısı. Dil bağımsızlığın sembollerinden biridir. Yabancı dillerin 
saldırısı altında kalan dilimiz, nesiller boyunca daha az kullanılacağı için yok olma tehlikesi için-
de olacaktır. Milletimiz yabancı sözcükler olmadan derdini anlatamayan insanlara dönüşecektir. 
Bir millet dilini kaybederse bağımsızlığını da kaybedip yok olmaya mahkûmdur. Gidişata bakılırsa 
kendimizi buna hazırlamalıyız.”

ALİ: ”Dünyadaki bütün milletlerin dillerinde az ya da çok başka dillerden gelip  yerleşmiş sözcük-
ler vardır. Gelişen dünyanın ve teknolojinin etkisiyle bizim dilimizde de son yıllarda Batı kaynaklı 
dillerin etkisi görülmektedir. Doğru olan tutum ise dilimize yeni girmiş sözcüklerin yerine Türkçesi 
olanları kullanmaktır. Toplumun her kesimi bu konuyla ilgili aynı hassasiyeti gösterecektir. Devletin 
denetleyici mekanizmalarıyla bu konu kontrol altına alınacaktır. İnsanların doğru yönlendirilmesi 
hususunda en etkili araçlardan olan eğitimin ve medyanın gücünden yararlanılacaktır. Telaşa ka-
pılmadan doğru kararlar verilerek bu durum aşılacaktır.”

CEYDA: “Şunu açıkça söylemek gerekiyor ki geçmiş dönemlerde Arapça ve Farsçanın etkisinde 
kalan Türkçenin son dönemlerde de Batı dillerinin etkisi altında kaldığı görülmektedir. Bu durum 
kültürümüzün en önemli parçası olan dilimizi fazlasıyla etkilemektedir. Türk Dil Kurumunun gün-
cel Türkçe Sözlüğü’nde 111 bin 27 kelime bulunuyor. Bunun 14 bin 981’i yabancı kökenli. Objektif 
olursak dilimize yerleşmiş olan yabancı sözcüklerin hepsini çıkarmak mümkün değildir.”

ESRA: ‘‘Türkçenin geleceğini düşünüp yeni öneriler geliştirmeliyiz. Çocukların ana dilini doğru öğ-
renmesi, konuşup  yazması için özel merkezler kurularak ailede ve okulda eğitim verilmesi sağ-
lanmalıdır. Bu konuda filmler çekilmesi, yarışmalar ve tiyatro oyunları düzenlenmesi teşvik edil-
melidir. İş yerlerine Türkçe isimler verilmeli, medyada Türkçenin önemi vurgulanmalıdır. Bizim de 
diğer ülkelerde olduğu gibi üniversitelerde eğitim dilimiz, ana dilimiz olmalı fakat yabancı diller 
de öğrencilere sistemli ve mükemmel bir şekilde verilmelidir. Hatta ilgili ve yetenekli öğrenciler dil 
öğrenimi için bir dönem yurt dışına gönderilmelidir.”

SELÇUK: “Benim güzel dilim…Türkçem...Bu dünyada Türkçe gibi başka bir dil var mı? En eski diller-
den biri olan dilimiz mükemmel bir sisteme, anlam zenginliğine ve dil bütünlüğüne sahiptir. Böyle 
bir dilimiz olduğu için çok şanslıyız. Gençlerin özentiyle sürekli yabancı sözcükleri kullanması, ta-
belalarda artık hiç Türkçe isimlere rastlanmaması ne kadar üzüntü verici. Bu konuda millet olarak 
daha duyarlı olmalı, el ele verip bu mücadeleyi kazanmalıyız.’’

ERKAN: ”Dilimizin yok olacağını düşünmüyorum. Dilimizin yabancı dillerin etkisinde olmasına faz-
la tepki veriliyor. Dünyada bir dilin diğer diller üzerinde baskın olması her dönemde karşılaşılan 
bir durumdur. Dilimizin Batı dillerinin özellikle İngilizcenin etkisinde olması çok normaldir aslında. 
İnternet sayesinde dünyadaki herkesin birbiriyle haberleşebildiği bir ortamda ortak bir dilin kulla-
nılması kötü karşılanmamalıdır. Bu durum bilgiye ulaşmak açısından bir avantaj ve dilde zenginlik 
olarak görülmelidir.”

AMAÇ-SONUÇ

SEBEP-SONUÇ

KOŞUL-SONUÇ 

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

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

.....................................................................................................................................
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EtkinlikEtkinlik
   Okulda 7. sınıf öğrencilerinin katıldığı bir panel düzenlenmiştir. “Son Yıllarda Türkçenin Batı 
Dillerinin Etkisinde Kalması” konulu panelde söz alan öğrencilerin konuyla ilgili fikirleri aşa-
ğıda belirtilmiştir. Öğrencilerin konuşmalarında bulunan amaç-sonuç, sebep-sonuç, koşul-so-
nuç cümlelerinden birer örnek seçip aşağıdaki boşluklara yazınız.

ALTI ŞAPKALI BAKIŞ AÇIŞI
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Kırmızı Şapka: Duygusal şapkadır. Görüşülen konu ile ilgili olarak, kişilere 
herhangi bir kanıta bağlı kalmadan tüm duygularını açıklama fırsatı verir.

Mavi Şapka: Serinkanlı şapkadır. Anlatılan tüm görüşleri toparlayarak konu-
nun bütün yönleri ile anlaşılmasını sağlar.

Beyaz Şapka: Tarafsız şapkadır. Konuya bilimsel açıdan yaklaşılmasını sağlar.

Yeşil Şapka: Yenilikçi şapkadır. Konu ile ilgili alternatifleri açıklama imkânı 
sağlar.

Sarı Şapka: İyimser şapkadır. Konunun olumlu yönleri üzerinde durarak sağ-
layacağı faydaları açıklama olanağı verir.

Siyah Şapka: Kötümser şapkadır. Görüşülen konunun olumsuz yönleri ve yol 
açabileceği problemleri anlatma fırsatı verir.

   Altı şapkalı düşünme tekniği, konulara farklı bakış açılarından bakmayı sağlayan bir metot-
tur. İnsanları kalıplaşmış düşünce tarzlarından uzaklaştırmaya çalışır. 

   Öğrencilerin konuyla ilgili bakış açılarının altı şapkalı düşünme tekniğinden hangisine uygun 
olduğunu bulup şapkaların altındaki kutucuklara öğrencilerin isimlerini yazınız.
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EtkinlikEtkinlik
   Cümlede açık bir şekilde söylenmeyen ama cümlenin anlamından yola çıkılarak ulaşılan gizli 
anlama örtülü anlam denir. 

   Örnek: Babam artık sabah koşusu yapmıyor. (Cümleden babasının daha önce sabah koşusu yap-
tığı anlamı çıkarılabilir.)

   Öğretmen, öğrencilerine örtülü anlamla ilgili bilgi verdikten sonra onlardan aşağıdaki etkin-
liği yapmalarını istemektedir.

1. Geçen hafta Türkçe dersinden yazılı sınav 
yapıldı.
2. Öğretmen sınavda bu sefer  çoktan seçmeli 
sorular sordu.
3. Sınavdan sadece Efe tam puan aldı.

1. Sınavda başarılı olmanın yollarından biri de 
düzenli çalışmaktır.
2. Ders çalışmaya başlamadan önce kendime 
bir çizelge hazırlayacağım.
3. Bundan sonra daha çok kitap okuyacağım.

1. Havalar artık ısınmaya başladı.
2. Bu aylarda alerjik rahatsızlıklar daha çok 
görülebilir.
3. Çocuklarda görülen alerjik rahatsızlıkların  
sebeplerinden biri de besinlerdir.

1. En büyük hayalim bütün dünyayı gezmek.
2. Bu sefer karşıma çıkan fırsatı değerlendire-
ceğim.
3. Gezerken yanıma alacağım şeylerin başın-
da gezi günlüğüm olacak.

ÖRTÜLÜ ANLAM
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   Sembollerle gösterilmiş cümlelerde örtülü anlamlarla ilgili tespitlerde bulunan öğrencilerin 
görüşleri aşağıdaki gibidir. Bu yorumların doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek uygun 
kutucuğu işaretleyiniz.

Sıra Sizde

1. Duyduklarından sen de mi çok etkilendin?
     Duyduklarından başkaları da etkilenmiş.

5. Âşık Veysel, ozanlık geleneğinin en büyük temsilcilerinden biridir.
     

3. Atatürk, fikir alanında da önemli bir miras bırakmıştır.
     

7. Bu konuya yarın tekrar bakmamız gerekiyor.
     

2. Sel sadece dere yatağındaki evlere zarar vermiş.
     

6. En büyük hayali büyüyünce polis olmaktı.
     

4. Kerem yine güvenimizi boşa çıkarmadı.
     

8. Annem, gülü diğer çiçeklerden daha çok sever.
     

   Aşağıdaki cümlelerdeki örtülü anlamları bularak örnekteki gibi yazınız.
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EtkinlikEtkinlik

Bir mum yanıyordu bir evin bir odasında
O evde bir de kedi vardı.
Geceler indiğinde kendi havasında
Mum yanar, kedi de oynardı.

Mumun yandığı gecelerden birinde
Kedi oyunlarına daldı.
Oyun arayan gözlerinde
Mumun alevi yandı,
Baktı,
Mumun titrek alevinde
Oyuna çağıran bir hava vardı.

Oyunlarını büyüten kedi büyüdü
Kendi türünde çocukçasına,
Döndü dolaştı, yavaş yavaş yürüdü
Geldi mumun yanına, oyuncakçasına.
Bir baktı, bir daha, bir daha baktı
Mumun alevinin dalgalanmasına
Uzandı bir el attı.
Bıyıklarını yaktırmadan anlamayacaktı.
İlk kez gördüğü mumun yakmasına
İnanmayacaktı.

Kedi, oyunlarında büyüyordu,
Mum, üşüyordu yanmalarında.
Zaman ikili yürüyordu
Aralarında.
Bir ayrışım görünüyordu
Birinin yanmalarında
Öbürünün oynamalarında.

Kedi oyunlarında büyüyordu,
Yitirerek gitgide oyunlarını.
Mum küçülüyordu yanmalarında,
Yitirerek gitgide yakmalarını.

Oynarken büyüyen kedi yanacak,
Aydınlatırken küçülen mum yakacaktı.
Küçülen yaka yaka aydınlatacak,
Büyüyen yana yana anlayacaktı.

Bir mum yanmasından
Ve bir kedi oyunundan
Kaldı sonunda
Bir gecenin tam ortasında
Bir evin bir odasında
Göz göze susan
İki insan.

Mum yandı bitti,
Kedi büyüdü gitti.
Oyunlar karıştı gecelerde
Suskun uykusuzluklara.

O iki insandan, sonunda
Birinin anılarında kedi,
Birinin dalmalarında mum
Kaldı gitti.

Nerede bir mum yansa şimdi,
Nerede oynasa bir kedi,
Birbirine yansıyor, karışıyor gölgeleri.
Bugün dün gibi oluyor,
Dün bugün gibi.
Mum ellerimi tırmalıyor,
Belleğimi yakıyor kedinin elleri.

   Özdemir Asaf

MUM İLE OYNAYAN KEDİNİN ÖYKÜSÜ
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   Mısralarda hece sayısı eşitliğine dikkat edilerek  yazılan şiirler hece ölçülü şiirlerdir. Mıs-
raların hece sayısı dikkate alınmadan oluşturulan şiirlerse serbest ölçülü şiirlerdir.

   Öykü, roman, gezi yazısı, anı… gibi olay yazılarında bir olay akışı vardır. Kimi şiirler de bir 
olay akışına göre yazılır. 

1-Buna göre okuduğumuz şiir hece ölçüsü ile yazılmıştır/ serbest ölçü ile yazılmıştır. 
Yargılarından yanlış olanın üstünü çiziniz.

3-Mum ile Oynayan Kedinin Öyküsü şiirinde olay akışının sırası karışık biçimde veril-
miştir. Cümleleri şiirdeki akışa uygun olarak sıralayınız.

Siz de en sevdiğiniz hayvan dostunuzla ilgili bir şiir yazınız. Şiirinizde söz sanatların-
dan, ahenk unsurlarından faydalanabilir; serbest veya hece ölçüsüyle yazabilirsiniz.

2-Mum ile Oynayan Kedinin Öyküsü şiirinde konu :

1 A. Kedi oyun oynarken yanan mumu fark etmiş.

2
B. Kedinin bıyıkları ve patileri zaman zaman yansa da kedi mumla uzun süre oyna-
mış. 

3 C. Bir zaman sonra bu iki kişinin hatıralarında mum ve kedi kalmış.

4 D. Bir evde mum yanıyormuş.

5 E. Mumu merak etmiş.

6 F. O evde bir de kedi varmış. 

7 G. Muma yaklaşıp patisini alevlere uzatmış.

8 H. Evdeki iki kişi mumla oynayan kediyi izlemişler.
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EtkinlikEtkinlik
SEN BİR YAZARSIN, NELER YAZARSIN?

   Bir yazar olduğunuzu hayal edin. Farklı türlerde metinler yazacaksınız. Verilen durumlardan 
hareketle yazacağınız metinlerin hangi türde olabileceğini tahmin edip örnekteki gibi yazınız 
ve uygun kutucuğu işaretleyiniz.

DURUM
 METNİN 

TÜRÜ
BİLGİLENDİRİCİ

METİN
HİKÂYE EDİCİ 

METİN

1-Uzun zamandır görmediğin bir arkadaşınla 
buluştun. Buluşmanızın ardından eve döndü-
ğünde o gün yaşadıklarını anlatan bir yazı ka-
leme alacaksın.

 

2-Kendine farklı bir ülkeden yeni bir arkadaş 
edindin. Zaman zaman birbirinize göndermek 
üzere yazılar yazıyorsunuz.

3-Bazen içinden sadece düşüncelerini anlatan 
bir yazı yazmak geliyor. Kalemin, yalnızlığını 
paylaşan bir dost gibi. Sanki gerçek bir dostun-
muş gibi onunla konuşarak yazıyorsun.

4-Ailenle birlikte hafta sonu Anıtkabir’e ziyare-
te gittin. Döndüğünde öğretmenin, gördüğün 
yerleri tanıtan bir yazı yazmanı istedi.

5-Hayal gücümüz en büyük zenginliğimiz. Ha-
yal gücünü kullanacak ve aslında olamayacak 
şeyleri bile olmuş gibi anlatacaksın.

6-Satın aldığın bir üründen memnun değilsin. 
Tüketici Hakları Derneği’ne şikâyetini bildiren 
bir metin yazacaksın.

7-Anneler Günü’nde canlandırılmak üzere bir 
metin yazıyorsun. Günü geldiğinde yazdığın 
metni arkadaşlarınla birlikte sahnede sergile-
yeceksiniz.

8-Bir gazete yazarısın. O gün yaşanan bir olayla 
ilgili gazetede yayımlanmak üzere bir yazı ya-
zacaksın.

9-Öğrencilik hayatın boyunca unutamadığın 
çok şey yaşadın. O yıllara ait farklı yaşanmışlık-
ları anlatacağın  metinler yazmak istiyorsun.

✓
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Sıra Sizde

   Yan taraftaki örnek durumlardan istediğinizi seçerek ona uygun türde bir metin ya-
zınız.

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak 
değerlendiriniz.
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EtkinlikEtkinlik

Ben Kül Tigin1 Kağan’ım.
Abim Bilge Kağan’ın 
kağan olmasında ve 
devletin güçlenmesin-
de önemli katkılarım 
olmuştur. Abim minne-
tini göstermek için 732’ 
de bu kitabeyi benim 
adıma yaptırmıştır.

Ben Bilge Kağan’ım. 
Benim kağanlığım 
zamanında II. Kök Türk 
Devleti, en güçlü ve 
huzurlu  dönemini ya-
şamıştır. Oğlum Tengri 
Kağan, 734 yılında bu 
kitabeyi diktirerek adımı 
ölümsüzleştirmiştir.

Ben bilgi ve tecrübele-
rimle Kök Türk kağanla-
rına uzun yıllar vezirlik 
yapan büyük devlet 
adamı, komutan, tarihçi 
ve yazar Tonyukuk’um. 
Kalıcı bir iz bırakmak 
için bu kitabeyi  727 
yılında kendi adıma  
diktirdim. 

ORHUN KİTABELERİ (KÖK TÜRK ABİDELERİ)

1.Tigin: Türk devletlerinde hükümdar çocuklarına verilen unvan.

2. Yazıt: Bir kimse veya bir olayın anısını yaşatmak için bir şey üzerine kazılan yazı, kitabe.

   Yasemin Öğretmen, öğrencilerinden Orhun Kitabeleri hakkında araştırma yapmalarını istemiştir. 
Öğrenciler buldukları bilgileri sınıfta paylaşmışlar ve Kül Tigin Kağan, Bilge Kağan, Tonyukuk’u 
dramatize etmişlerdir.

Seçil: ‘‘Bu yazıtlar2, günümüzde Moğolistan sınırları içerisinde bulunmaktadır. Orhun Nehri kıyısın-
da altı yazıt bulunmuştur ama Kül Tigin, Bilge Kağan ve Tonyukuk bu yazıtlar içinde en önemlile-
ridir.’’
Esra: ‘‘Yazıtlardan Kül Tigin ve Bilge Kağan birbirine yakın bölgede yer almaktadır ancak Tonyukuk 
yazıtı bu yazıtlardan uzak bir bölgededir. Lakin aynı dönemde dikilip aynı konuları işlediğinden 
üçü de Orhun Kitabeleri olarak değerlendirilmiştir.’’
Arzu: ‘‘Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarını yeğenleri Yolluğ Tigin yazmıştır fakat Tonyukuk yazıtı-
nı bizzat kendisi yazmıştır. Atalarımızın sesini duyuran, Türklere vasiyetlerini ulaştıran bu yazıtlar, 
Türk kültürü ve devlet yönetimiyle ilgili önemli bilgiler içermektedir. Bununla birlikte hitabet ve 
anı türünde yazılmış ilk örnekler olması bakımından da önemlidir.’’
Murat: ‘‘Orhun Kitabeleri, Türklerin ilk alfabesi olan 38 harften oluşan Kök Türk alfabesi ile yazıl-
mıştır. Yazıtlar, 1889 yılında keşfedilmiş ne var ki metinler dil bilimciler tarafından birkaç yıl sonra 
çözümlenip okunabilmiştir.”
Belgin: ‘‘Kitabelerde Türklerin siyasi, sosyal ve ekonomik yaşayışlarının yanı sıra bağımsızlıklarını 
kazanmak için yaptıkları mücadeleler ve yönetim anlayışları da anlatılmıştır. Ayrıca Türk milletinin 
diğer milletlerden gelecek tehlikelere karşı daima uyanık olmaları gerektiği de vurgulanmıştır. So-
nuç olarak Orhun Kitabeleri; Türklerin diline, tarihine, kültürüne ve devlet yönetimine ışık tutan 
eşsiz bir kaynaktır.”

Kerem: “Orhun Kitabeleri, 8.yy.da Kök Türkler Dönemi’nde yazılan Türk dilinin ve tarihinin en eski 
metinleridir. Bu kitabelere aynı zamanda Kök Türk Abideleri de denilmektedir. Türkçenin ilk yazılı 
örnekleri sayılan bu yazıtlarda Türk adı ilk kez kullanılmıştır.’’

Önder Uygar Onur
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   Öğrencilerin araştırma metinlerinde bulunan geçiş ve bağlantı ifadelerini yazınız.

   Orhun Kitabeleri, Kök Türk Alfabesi’yle yazılmıştır. İlk Türk alfabesi olan Kök Türk Alfabesi, 38 
harflidir. 4 ünlü ve 34 ünsüz harften oluşur. Sağdan sola doğru yazılır.

KÖK TÜRK ALFABESİ

    Belirlediğiniz geçiş ve bağlantı sözcüklerinden ikisini örnekte gösterildiği gibi Kök Türk harf-
leriyle sağdan sola doğru yazınız.

Sıra Sizde

Ama:
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EtkinlikEtkinlik

İş (Kılış) Fiilleri: Bir işi, hareketi bildiren fiillere iş (kılış) fiilleri denir. İş fiille-
rine “neyi, kimi” sorularını sorduğumuzda cevap alabiliriz.

Kardeşim çayı döktü.

Çiçek, bir süre sonra solmuştu. 

Çocuk saatlerdir  ağlıyordu.

“Döktü” fiiline “neyi?”  sorusunu sorduğumuzda “çayı” 
cevabını alırız. Bu nedenle cümlenin fiili, iş (kılış) fii-
lidir.

“Solmak” fiili, oluş bildiren bir fiildir. “Solmak” 
eylemi kendiliğinden gerçekleşmiştir.

“Ağlamak” fiili, çocuğun durumunu bildirmek-
tedir. “Neyi” ve “kimi” sorularına cevap ver-
memektedir.

Oluş Fiilleri: Herhangi bir müdahale olmadan varlıkta kendiliğinden meydana 
gelen değişiklikleri anlatan fiillerdir. 

Durum Fiilleri: Bu fiiller, eylemi gerçekleştiren kişinin durumunu bildirirler. Du-
rum fiileri “neyi” ve “kimi” sorularına cevap vermez.

   Betül Öğretmen, sınıfta öğrencilerine “Fiilde Anlam” konusunu anlattıktan sonra öğrencilerinden 
cümleleri uygun fiillerle tamamlamalarını ve bu fiillerin  hangi anlam özelliği taşıdığını belirleyip işaret-
lemelerini istemiştir. Aşağıdaki tablonun tamamlanmış hâli nasıldır?

İş Fiili Oluş Fiili Durum Fiili

Gürültü gelince öğretmen pencereyi ....................................

Çocuklar neşeyle  havuzda ......................................................

Dolaptaki meyvelerin hepsi .....................................................

Kardeşim bugün aralıksız ders.................................................

Annem akşama kadar evi..........................................................

Bu hafta sonu piknikte telefonumu .......................................

Kolumu çarptığım yer bugün...................................................

Sanık mahkemede ısrarla.........................................................

Önceki günden kalan ekmekler poşette................................

Hastasının söylediklerini dikkatle ..........................................

FİİLDE ANLAM
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Halka Oyunu
   Betül Öğretmen iş, oluş ve durum fiillerinin daha iyi anlaşılması için öğrencilerine bir oyun 
düzenlemiştir. Buna göre Betül Öğretmen, sınıfa 10 adet halka ve bu halkaların geçirileceği 
tahta çubukların olduğu tahta bir düzenek getirmiştir. Bu tahta çubuklar iş, oluş ve durum fi-
illerini karşılamaktadır. İsmini söylediği öğrencinin aşağıdaki cümlelerden bir tanesini seçme-
sini ve uygun olan tahta çubuğa halka atmasını istemiştir. Buna göre oyunun sonunda hangi 
tahta çubuğa kaç halka geçmiştir?
    

1- Şoför arabanın camını kırdı.

2- Öğretmenim bir üst caddede oturuyor.

3- Annem eve arkadaşlarını çağırmış.

4- Çiçekler sulanmayınca kurumuştu.

5- Babamın saçları beyazlıyordu.

6- Bebek odasında mışıl mışıl uyuyor.

7- Arkadaşlarımla yarın parktaki çöpleri toplayacağız.

8- Sokaktaki kimsesiz amcanın karnını doyurdu.

9- Tatilde İstanbul’a gideceğim.

10- Fotoğrafları görünce annesini hatırladı.

İŞ OLUŞ

DURUM
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1- Şoför arabanın camını kırdı.

2- Öğretmenim bir üst caddede oturuyor.

3- Annem eve arkadaşlarını çağırmış.

4- Çiçekler sulanmayınca kurumuştu.

5- Babamın saçları beyazlıyordu.

6- Bebek odasında mışıl mışıl uyuyor.

7- Arkadaşlarımla yarın parktaki çöpleri toplayacağız.

8- Sokaktaki kimsesiz amcanın karnını doyurdu.

9- Tatilde İstanbul’a gideceğim.

10- Fotoğrafları görünce annesini hatırladı.

   Öykü, Kelime Avcısı adlı bir oyun oynamaktadır. Bu oyunda fiil olan sözcükler çıkarıldığında ge-
riye isimler kalacaktır. 

   
Kelimelerin baş harflerini sırasıyla kullanarak gizli sözcüklere ulaşabilmesi için Öykü’ye yar-

dım ediniz.
(Sözcükler soldan sağa doğru takip edilecektir.)

yeşermiş fark ettim ezberden yapacak

yamaç
 

lezzetli lezzetlendirilmiş
 

yakalayamaz

bayatlamasın şaşıracaksınız ekşimiş
 

ekşili

meraklı kiralamıştık meraklanmış yorulmuştu

temizlemeliler zayıfladı düşünmedim alalım 

morardı büyümüşsünüz lavanta eleştiri

reçetesiz uzamamış paslandı eleştirildik

okuyalım olgunlaştı gidebilirsin geçiremez

vitaminler eğlence hastalandı dayanmalısın

renklendirdik merhabalaştılar bezdirdi imzalı

süreksiz belirtmeliyiz düşeyazdık pişmiştir

saklanıverdi yaşlanır iklimler öğrenmiştik

madenci bakakaldık lekesiz lekelenecek

efsaneleşmiş efsane renklendirilse renkli

Gizli Sözcükler: 

KELİME AVCISI

  8

EtkinlikEtkinlik
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   Öykü, daha sonra örüntü oyununu oynamaya karar vermiştir. Yandaki tablodan alınan bazı fiiller 
anlam özelliklerine (iş, durum, oluş) göre belli bir örüntü oluşturacak şekilde sıralanmıştır. 

   Öykü’nün aşağıdaki fiilleri tespit ettiğiniz örüntüye uygun olarak boşluklara yerleştirmesini 
sağlayınız.

gidebilirsin                     merhabalaştılar
zayı�adı                           paslandı
alalım                                kiralamıştık
yeşermiş                          yakalayamaz
yaşlanır                            öğrenmiştik
belirtmeliyiz                  yorulmuştu
meraklanmış                 şaşıracaksınız
uzamış                             düşünmedim     
morardı                           dayanmalısın

zayı�adı

alalım

gidebilir
sin

kira
lamıştık
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EtkinlikEtkinlik

VARIŞ NOKTASIVARIŞ NOKTASI

AYBERK’İN KALESİGİZEM’İN KALESİ

    Gizem ve Ayberk kale oyunu oynamaktadır. Kendi kalelerinden yola çıkıp verilen fiillerin 
yanına anlam özelliklerini (iş, oluş ve durum) yazmaları gerekmektedir. Yan sayfada verilen iş, 
oluş ve durum bildiren fiilleri anlam özelliklerine göre aşağıdaki uygun kutulara yerleştiriniz.

yıkamak/...........

ağarmak/............-

okumak/.............

uzamak/..............

koşmak/..............

.............../durum

.................../oluş

......................../iş

.............../durum

......................../iş

sormak/.............

kalkmak/............

yeşermek/..........

izlemek/..............

bulmak/..............

.............../durum

.................../oluş

......................../iş

........................./iş

..................../oluş

KALE OYUNU
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   Aşağıdaki aynı yönergeyi takip eden Gizem ve Ayberk’ten hangisinin daha önce varış 
noktasına ulaşacağını bulunuz.                                                                                                       

çürümek
kırmak
kalkmak
bilmek
asmak
morarmak
kurumak
çözmek
ağlamak
korkmak

İŞ-OLUŞ-DURUM FİİLLERİ

• Kaleye en yakın iş fiiline
giderek başlayın.

• Üç adım ilerleyin.

• İlerideki en yakın oluş
   fiiline gidin.

• Bir adım ilerleyin.

• İlerideki en yakın durum 
   fiiline gidin.

Kazanan kişi : ..........................................................
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  10

EtkinlikEtkinlik
   İlinizde bulunan “Kitap Kurtları Kulübü”ne üyesiniz. Kulübün düzenleyeceği kitap okuma 
yarışmasına katılmak istiyorsunuz. Başvuru için kulüpten size gelen  e-postayı inceleyiniz. Ya-
rışma başvuru formunu doldurarak e-postaya uygun bir cevap yazınız.

   Sayın üyemiz, önümüzdeki ay ilimizde düzenleyeceğimiz kitap okuma yarışmasına katılmak iste-
diğinizi belirtmişsiniz. Kitap okumaya ne zaman başladığınızı, kitap okumayı neden sevdiğinizi, en 
çok hangi tür kitapları okumaktan hoşlandığınızı ve kitap okumayla ilgili düşüncelerinizi anlatan 
bir yazı yazıp ekteki formu doldurarak gönderiniz.

FORM VE E-POSTA
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……………………………… İLİ KİTAP KURTLARI KULÜBÜ 
 “KİTAP OKUMA YARIŞMASI” BAŞVURU FORMU

ADI-SOYADI

OKULU

SINIFI-OKUL NUMARASI

ANNE VE BABA ADI

T.C. KİMLİK NUMARASI

DOĞUM YERİ

DOĞUM TARİHİ

TELEFON 
NUMARASI

EV ADRESİ

BAŞVURU TARİHİ
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EtkinlikEtkinlik

A. Aşağıdaki cümlelerde yer alan yazım yanlışlarını belirleyip altını çiziniz. Cümleler-
deki yazım yanlışı hangi yazım kuralına uyulmamasından kaynaklanmaktadır? Uygun 
kutucuğu işaretleyiniz.

1. Aysun arkadaşları gidince yapa yalnız kalmıştı.

5. Güney doğudan esen rüzgârlar ısının yükselmesine neden olmuştur.

3. Babam, 13 eylül perşembe ikindi vakti hayata gözlerini yumdu.

2. Sınıfa girdiğimde birde ne göreyim, herkes müzik açmış oynuyordu. 

6. Ayakkabının ağırlığı 1 kg’den fazlaydı. 

4. DSİ’nde çalışan arkadaşımla öğle yemeğine gideceğiz.

Bir veya iki ögesi emir kipiyle ku-
rulan kalıplaşmış birleşik kelime-
ler bitişik yazılır. 

Düşünce, hayat tarzı, politika vb. 
anlamlar bildirdiğinde doğu ve 
batı sözlerinin ilk harfleri büyük 
yazılır.

Küçük harflerle yapılan kısaltma-
lara getirilen eklerde kelimenin 
okunuşu esas alınır.

Ölçü birimlerinin uluslararası 
kısaltmaları kullanılır.

İki heceli bazı kelimeler ünlüyle baş-
layan bir ek aldıklarında ikinci hece-
lerindeki dar ünlüler düşer.

Bağlaç olan da/de ayrı yazılır.

Büyük harflerle yapılan kısaltma-
lara getirilen eklerde kısaltmanın 
son harfinin okunuşu esas alınır.

Sıfat veya zarf görevindeki pekiş-
tirmeli sözler bitişik yazılır.

Ara yönleri belirten kelimeler biti-
şik yazılır.

Belirli bir tarih bildiren gün ve ay 
adları büyük harfle yazılır.

Bulunma durumu eki getirildiği 
kelimeye bitişik yazılır.

İle, ünlüyle biten kelimelere bitişik 
olarak yazıldığında araya “y” ün-
süzü girer ve başındaki “i” ünlüsü 
düşer.

YAZIM YANLIŞLARI
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9. Öğrenciler 5’er soruluk sınav kâğıdını cevaplandırdılar.

7. Handan hanım akşamki davet için çok heyecanlıydı.

10. Edebiyatımızdaki ilk yerli roman “Taaşşuk-ı Talat Ve Fitnat” adlı eserdir. 

8. Davraz dağı, kayak sezonunda birçok turiste ev sahipliği yaptı.

Üleştirme sayıları rakamla değil, 
yazıyla yazılır.

Eser adlarının ilk harfleri büyük ya-
zıldığında ve, ile, ya, veya, yahut, 
ki, da, de sözleriyle mı, mi, mu, mü 
soru eki küçük harfle yazılır.

Eser adlarının ilk harfleri büyük 
yazılır. 

Saygı bildiren sözlerden sonra ge-
len ve makam, mevki, unvan bildi-
ren kelimeler büyük harfle başlar.

Kişi adlarından önce ve sonra ge-
len unvanlar, saygı sözleri, rütbe 
adları ve lakaplar büyük harfle 
başlar.

“Birçok” sözcüğü her zaman biti-
şik yazılır.

Birden fazla kelimeden oluşan sa-
yılar ayrı yazılır.

Sıfat yapan “-ki” eki kendinden 
önceki sözcüğe bitişik yazılır.

Yer adlarında ilk isimden sonra 
gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, bo-
ğaz vb. tür bildiren ikinci isimler 
büyük harfle başlar.

B. Aşağıda örnek olarak verilen cümlelerdeki yazım yanlışlarını belirleyiniz ve karşısındaki 
boşluğa yazım yanlışının nedenini yazınız. Yazım kuralı verilen kutunun karşışındaki boşluğa 
da kurala uygun örnek yazınız.

1. Siparişlerimi ya sen al yada başkasına söyleyeyim.

2. .............................................................................
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Kişi adlarından sonra gelen saygı 
ve unvan sözlerine getirilen ekler 
kesme işaretiyle ayrılır. 

Birden fazla kelimeden oluşan sa-
yılar ayrı yazılır.

Çift ünsüzle başlayan Batı kökenli 
alıntı sözcüklerde ünsüzler arası-
na ünlü konulmaz.

İki çizgi arasındaki açıklama cüm-
leleri büyük harfle başlamaz.

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

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

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

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

5. Ödevlerimi yazayaza bitiremedim.

7. Bugün Esra Ablama çaya gideceğim.

9. Annem her sabah kuş burnu çayı içmemizi ister. 

3. Göçmenler ile ilgili alman gazeteci ilginç bir haber 
yazmış.
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EtkinlikEtkinlik
    Karışık verilen sözcükleri kullanarak kurallı ve anlamlı bir cümle oluşturunuz ve bu cümle-
lerde hangi söz sanatı (benzetme, kişileştirme, konuşturma, abartma, tezat) bulunduğunu 
yazınız.

KARIŞIK CÜMLELER DÜZELTİLMİŞ CÜMLELER SÖZ
 SANATLARI

durdu / dalgalar çıkınca / bir beşik gibi  
sallanıp / kayığımız

Dalgalar çıkınca kayığımız bir beşik 
gibi  sallanıp durdu.

benzetme

dostluğun / ağaçlarla kuşlar / söylüyordu / 
şarkısını / baharda

aydınlık /çalışma olmadan / hiçbir zaman / 
karanlıklar / olmaz

finali geçince / sevinç çığlıklarıyla  / millî 
takımımız / salondakiler / yeri göğü inlettiler

kaplamıştı / durmadan / bütün ovayı /
yağan kar / beyaz bir örtü gibi

 

gecenin yalnızlığı / sokaklarını / sarıp sarma-
lamıştı / bütün şehrin 

küçüksün daha / çam ağacını /
çınar ağacı / diyerek umursamadı / sen çok 

incir çekirdeğini bile / kafa yoramam /
senin / meselelerine / doldurmayan

akıp giderken / hiçbir şey / zaman
/ su gibi / yapamıyoruz

SÖZ SANATLARI
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Sıra No Sayfa 
No

Kaynakça

1 2 Aşçı, M. Özgür, S. Çavdar ve U. Selimoğlu, İ. (2011). Çocuk Oyunları. Ankara: 
Meb Yayınları. s. 117.

2 3-4 Metin, materyal hazırlama komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

3 7 Asaf, Ö. (1999). Seçme şiirler. İstanbul: Adam Yayınları. s. 36-37.

4 11 Metin, materyal hazırlama komisyonu tarafından hazırlanmıştır.

 Sıra 
No

Sayfa 
No

İnternet Kaynakçası Erişim Tarihi

1 12 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/304886 15.04.2020

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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 Sıra 
No

Sayfa 
No

Görsel Kaynakça Erişim Tarihi

1 Kapak www.shutterstock.com 421852078 03.08.2020
2 2 www.shutterstock.com 202782886 22.07.2020
3 4 www.shutterstock.com 1166982214 06.08.2020

4 5 www.shutterstock.com 1685333434 05.04.2020
5 5 www.shutterstock.com 1492575611 27.07.2020
6 5 www.shutterstock.com 380279599 05.04.2020
7 5 www.shutterstock.com 1722167194 05.04.2020
8 5 www.shutterstock.com  1413042839 05.04.2020
9 7 www.shutterstock.com  1331362211 05.04.2020

10 8 www.shutterstock.com 1618399390 22.07.2020
11 9 www.shutterstock.com 458440666 06.08.2020
12 11 www.shutterstock.com 1678699168 05.04.2020
13 11 www.shutterstock.com 441273670 05.04.2020
14 11 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/136862 06.08.2020

15 12 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/304886 27.07.2020
16 13-14 www.shutterstock.com 1426313660 - 150702353 28.07.2020

19 16 Görsel tasarım uzmanı tarafından çizilmiştir. 27.07.2020

20 17-18 www.shutterstock.com 1513813562 -1042121938-354020852 27.07.2020
21 20 www.shutterstock.com 726491827 27.07.2020


