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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

Deyim ve atasözlerinin metne katkısını 
belirler.

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  

Bilgilendirici metin yazar.  

Metnin içeriğini yorumlar.

Araştırmalarının sonuçlarını yazılı
olarak sunar.

Çekim eklerinin işlevlerini ayırt eder.  

Okudukları ile ilgili çıkarımlarda bulunur.  

Deyim ve atasözlerinin metne 
katkısını belirler.

Fiillerin anlam özelliklerini fark eder.

Anlatımı desteklemek için grafik 
ve tablo kullanır. 

Yazdıklarını düzenler.  

Metindeki hikâye unsurlarını belirler.



2. 
TEMA

2.
 T

EM
A

2

Türkçe
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EtkinlikEtkinlik

a. Ağzı pek biridir, istediğin şeyi ondan öğre-
nemezsin.

h. İnsanlara tepeden bakar, zenginliğiyle 
övünürdü.

b. Gönderdiği çiçekle eşinin gönlünü aldı. ı. Senin de ağzın gevşekmiş, hemen söyle-
diklerimi yetişirdin adama.

c. Baca eğri de olsa duman doğru çıkar. i. Kütüphanede dolaşırken bu eski kitap 
gözüme ilişti.

d. Babasının hastalığının geçtiğini öğrenmiş, 
ağzı kulaklarındaymış.

j. Maça gelen elli bin kişiyi gördüğünde 
etekleri tutuştu.

e. Adam burnundan soluyor, şu an yanına 
uğramazsan iyi olur.

k. Yolda ona göz kulak ol, Alp’in başına bir 
şey gelmesin.

f. Dediklerimizi yapmamak için ipe un seri-
yor.

l. Armut dalın dibine düşer.

g. Sınavı iyi geçen Ayşe’nin etekleri zil çalı-
yordu.

m. Hakan’a verdiğim borcu ödemeyince 
küplere bindim.

   Aşağıdaki soruları tabloya göre cevaplayınız.

1. Yukarıdaki cümlelerin hangilerinde deyim yoktur?

2. Yukarıdaki deyimlerin hangileri zıt anlamlıdır?

3. Yukarıdaki deyimlerin hangileri aynı anlama gelmektedir?

4. Yukarıdaki deyimlerin hangisi “geçersiz birtakım nedenler 
ileri sürerek istenilen işi yapmaktan kaçınmak” anlamındadır?

5. Yukarıdaki deyimlerin hangisi “küçümsemek” anlamındadır?

6. Yukarıdakileri deyimlerin hangisi “birdenbire veya istemeden
 görmek” anlamındadır?

7. Yukarıdaki deyimlerin hangisi “çok telaşlanmak” anlamındadır?

8. Yukarıdaki deyimlerin hangisi “sevindirmek” anlamındadır?

9. Yukarıdaki deyimlerin hangisi “gözetmek, korumak, bakmak” 
anlamındadır?

DEYİMLER



2.
 T

EM
A

3

  2

EtkinlikEtkinlik

    Resfebe; kelimelerin veya kelime gruplarının, harf, sayı ve resimlerle temsil edilmesiyle oluş-
turulan oyunlara denir. Eğlencenin yanında kişiye farklı düşünme becerisi katar.

RESFEBE ATASÖZLERİ

ISPARTA
32 kilometre

ATASÖZÜ / TAHMİNİM

‘‘ ÇI

+

+

=

=

    p          ş10 dalık X

A. Aşağıdaki resfebelerin hangi atasözlerine ait olabileceğini tahmin ediniz. 
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   � Diken battığı yerden çıkar.

   � Ne doğrarsan aşına, o çıkar kaşığına.

    � Son pişmanlık fayda vermez. 
       
    �  Lodosun gözü yaşlı olur.
    
   � Araba devrilince yol gösteren çok olur.

     
� Yazın başı pişenin kışın aşı pişer. 

D. Bazı atasözleri birbiriyle çelişen anlamlara sahiptir. Birbiriyle çelişen atasözlerini eşleştiriniz.

C. Siz de sevdiğiniz bir atasözümüzü resfebeyle ifade ediniz.

1..... 1. İyi insan lafının üstüne gelir. A. İyilik yap, denize at; balık bilmezse Halik bilir.

2..... 2. Derdini söylemeyen derman bulamaz. B. Battı balık yan gider.

3..... 3. Zararın neresinden dönsen kârdır. C. Azıcık aşım, kaygısız başım.

4..... 4. Âlimden zalim, zalimden âlim doğar. D. İti an, çomağı hazırla.

5..... 5. Taşıma su ile değirmen dönmez. E. Sırrını verme dostuna, o da söyler dostuna.

6..... 6. Fazla mal göz çıkarmaz. F. Armut dibine düşer.

7..... 7. İyilikten maraz doğar. G. Damlaya damlaya göl olur.

B. Tahmin ettiğiniz atasözleriyle aşağıdaki atasözlerinin aynı olup olmadığını kontrol ediniz. Bu 
atasözlerinin anlamlarını karşılarına yazınız.

ATASÖZLERİ ANLAMI
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EtkinlikEtkinlik

  ATATÜRK’E TAY HEDİYE EDEN HASTA ÇOCUK
 
   Atatürk, Anadolu ve Trakya bölgesini adım adım dolaşmış ve gezmişti. Onun uğrayamadığı çok 
az şehir ve kasaba vardı. Her nereye gitmişse orada bayram olurdu. Yediden yetmişe herkes sokak-
lara dökülür, geçeceği yollarda bazen saatlerce beklenirdi. Nerede konaklamışsa özellikle gençler; 
kaldığı evin veya konağın önünde toplanır, geceleri fener alayları düzenler, millî oyunlar oynarlar-
dı. Ta ki gece yarısı Atatürk, dışarı çıkarak gençlere “Artık dağılınız, yoruldunuz, evlerinize dönü-
nüz.” demedikçe kimse yerinden kımıldamazdı. Atatürk’ü görenler, görmeyenlere onu anlatır; altın 
yeleli sarı saçlarından, şimşek bakışlı yeşil gözlerinden söz ederlerdi. 
   Yine böyle bir yurt gezisinden dönüşte Genel Sekreteri, Çankaya Köşkü’ne gelen yüzlerce mek-
tup arasından bir mektubu, Atatürk’e okumuştu. Mektup, Samsun’dan İnönü Mektebi 5. sınıf öğ-
rencisi Bahri’den geliyordu. Mektup aynen şöyleydi :

14.12.1930 /  Samsun
Çok Sevgili Gazi Baba’ma,
   Yurdumuzu şenlendiren, benliğimizi koruyan büyük kumandanın mübarek yüzünü görmek 
için bütün Türk yavrularının kalbinin çarptığını çok yakından bilirsiniz, değil mi? İşte bir küçük 
yavrunuz olan ben de bir gün olur elbette sizi görürüm diye düşünüyordum. Bu düşüncelerim 
gün geçtikçe artıyor, kalbimde yanan ateş beni yakıyordu. Bir gün vücudumda hafif bir kır-
gınlık duydum, yatağa yattım. Tam 15 gün hastalandım. Ümidim kesilmişti. Bir gün Samsun’a 
geleceğinizi haber verdiler, dünyalar kadar sevindim. Ne iyi, ben de Gazi Baba’mı göreceğim, 
diyordum. Fakat yataktan kalkamıyordum. O kadar üzülüyordum ki Samsun’a geldiğinizi öğ-
rendiğim dakikada kendimde iyiliğe doğru bir hâl gördüm. Bunun sizin muhabbetinizden gel-
diğine inanarak “Allah’ım dedim, eğer ben de yataktan kalkar ve iyi olursam dünyada yegâne 
malım olan sevgili tayımı Aziz Baba’ma armağan edeceğim.’’  dedim ve günden güne iyileşerek 
büsbütün ayağa kalktım. Mektebime devama başladım. Şimdi bu adağı yerine getiriyorum. 
Bir küçük yavrunuzun candan kopan, gönlünden gelen bir hediyesini kabul etmenizi rica eder; 
ellerinizden öperim Sevgili Gazi.
                                                                                                                   Samsun İnönü Mektebi 5. sınıf talebesi 23 numaralı Bahri

                                                                                  (Çankaya Köşkü-Atatürk Arşivi Kutu 87-4)

 Atatürk’ün gözleri doldu ve Genel Sekreteri’ne şu emri verdi:
   
   “Samsun Valisi’ne bir yazı gönderin. Çocuğun hakkımdaki duygularına 
ve armağanına teşekkür ettiğimi bu değerli hediyesini yine kendisine 
bağışladığımı bildirin. Vali, çocuğun babasına bizzat tebliğ etsin.’’ Sam-
sun Valiliğine gereken yazıldı. Bahri’ye de böylece teşekkür edildi.
                                                                                                                                                      
             Dr. Mehmet Önder
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   Farklı türleri ve kendine özgü özellikleri bulunan mektuplar, günümüzde haberleşme aracı olma 
işlevini eskisi gibi sürdüremese de hâlâ pek çok konuda ve türde yazılabilmektedir. Edebî mektup, 
özel mektup ve iş mektubu gibi türleri bulunmaktadır.   
   

Mektup türünün kendine has özelliklerine dikkat etmek gerekir.

• Mektup yazılacak kâğıt temiz olmalı, mürekkepli kalem kullanılmalıdır.

• Mektuplara uygun bir hitapla başlanmalıdır.

• Mektubun sağ üst köşesine tarih atılmalı ve yer belirtilmelidir.

• Bir giriş bölümü yapılmalı ve sonrasında mektubun yazılma sebebine geçilmelidir.

• Dilek sözcükleriyle bitirilmelidir.

• Sağ alt köşeye ad, soyad yazılmalı ve imza atılmalıdır.

• Sol alt köşeye yazan kişinin adresi yazılmalıdır.
  
     Sevgili Çocuklar,
   Şimdi sizden bir mektup yazmanızı istiyoruz. Kime, ne sebeple, hangi konuda yazacağınızı da 
size bırakıyoruz. Eminiz ki yazacak çok şeyiniz vardır.

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



2.
 T

EM
A

7

  4

EtkinlikEtkinlik
   Türkçe dersinden proje ödevi alan Yeşim, seçtiği şiirin üzerinde bazı fiillerin altını çiz-
miştir. Yeşim’in altını çizdiği filleri anlam özelliklerine göre uygun kartlara yerleştiriniz.

İŞ (KILIŞ) FİİLLERİ DURUM FİİLLERİ OLUŞ FİİLLERİ

YURDUM

Kederlendiğim günler olmuş
Naçar dolaşmışım sokaklarında
Sevinçli günlerim olmuş
Başım havalarda gezmişim.

Bağrımı açıp ılgıt ılgıt
Esen serin rüzgârlarına
İlk önce kıyılarından
Denizi seyretmişim.
Issız çorak ovalarında
Günlerce yolculuk etmişim.
Ağladığım senin içindir!
Güldüğüm senin için;
Öpüp başıma koyduğum
Ekmek gibisin!

                                            
Cahit KÜLEBİ

   (Kısaltılmıştır.)

1917 senesinde
Topraklarında doğmuşum.
Anamdan emdiğim süt
Çeşmenden, tarlandan gelmiş,
Emmilerim sınırlarında
Senin için dövüşürken ölmüşler.
Kalelerinin burcunda
Uçurtma uçurmuşum.
Çimmişim derelerinde,
Bir andız fidanı gibi büyümüşüm
Topraklarının üstünde.
(...)

Topraklarının üstünde
Top oynamış, âşık olmuş, düşünmüş
Ahbap edinmişim.

    Belirlediğiniz fiillerden beş tane seçerek aynı anlam özelliği ile cümle içinde kullanı-
nız.

1.

2.

3.

4.

5.
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   Türkçe öğretmeni, sınıfı “Güneş” ve “Yıldız” adında iki gruba ayırmış ve fiil kipleriyle ilgili bir yarış-
ma yapmıştır. Verilen dörtlüklerde bazı fiillerin altları çizilmiştir. 
   
  Güneş grubu, şiirdeki  “haber kipleriyle çekimlenmiş fiilleri” Yıldız grubu “dilek kipleriyle çe-
kimlenmiş fiilleri” bulacaklardır. Doğru bulunan her fiilin değeri 5 puandır.

1.   sığmaz
2.   yayılmaz
3.   baktım
4.   dik
5.   durur
6.   vurmuş
7.   uyandım
8.   gelin
9.   diyesin
10. oynayacak
11. kılalım

A. olmasa
B. pır pır eder
C. yap
D. kılalım
E. sevelim
F.  kalmaz
G. sevilelim
H. atacak
I.   tanıtasın
İ.   tercümanım olasın
J.  teşekkür etmeliyim

Yerleri yanlış olan fiilleri aşağıda düzeltiniz.

*...........................ile...........................yer değiştirmelidir.
*...........................ile...........................yer değiştirmelidir.
*...........................ile...........................yer değiştirmelidir.
*Kılalım fiili sadece........................grubunda olmalıdır.

Tabirin sığmaz kaleme,
Derdin dermandır yâreme.
İsmin yayılmaz âleme,
Âşıklarda meşk olmasa.

Potinlerimle paltoma,                                     
Teşekkür etmeliyim.
Teşekkür etmeliyim yağan kara,
Bugüne bu sevince. 

Uyandım, baktım ki bir sabah, 
Güneş vurmuş içime.
Kuşlara, yapraklara dönmüşüm.
Pır pır eder durur, bahar rüzgârında.                                                                               

Gelin tanış olalım.    
İşi kolay kılalım.
Sevelim, sevilelim.          
Dünya kimseye kalmaz.                     

Patik yap kunduracı, bol bol patik. 
Bebeler için, ilk adım atacak.
Çocuklar için, koşup oynayacak.
Terzi abla, mini mini elbiseler dik.

İsterdim tercümanım olasın.
Tanıtasın beni balıklara.
Vahşi kışlara ve çiçeklere,
Bizdendir diyesin benim için.

Sıra Sizde

   Aşağıda mastar hâlinde verilmiş fiilleri istenen kip ve kişi ekleriyle çekimleyiniz.

Fiilin (Eylemin) Mastarı Kip Kişi Çekimli Fiil

1 temizlemek gereklilik kipi 3. tekil kişi

2 tanımak İstek kipi 1. çoğul kişi

3 dinlemek şimdiki zaman 1. tekil kişi

4 gitmek görülen geçmiş zaman 2. çoğul kişi

5 öğrenmek gelecek zaman 2. tekil kişi

6 çözmek duyulan geçmiş zaman 3. çoğul kişi

7 yazmak geniş zaman kipi 2. tekil kişi

8 bağışlamak şart kipi 1. çoğul kişi

9 ezberlemek emir kipi 2. çoğul kişi

FİİL KİPLERİ
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   Ayşe, sene sonunda yapılacak Türkiye geneli 7. sınıflar arası ortak sınava hazırlanmaktadır. 
Ayşe’nin son iki ayda haftalara göre çözmüş olduğu soru sayısı dağılımı aşağıda verilmiştir.
   

1. 
Hafta

2. 
Hafta

3. 
Hafta

4. 
Hafta

5. 
Hafta

6. 
Hafta

7. 
Hafta

8. 
Hafta

Türkçe 50 75 63 84 100 120 130 150

Matematik 20 40 60 80 75 100 110 100

Fen Bilimleri 15 33 50 45 70 75 85 105

Sosyal Bilgiler 60 80 100 120 150 80 100 110

İngilizce 15 24 10 50 30 30 20 20

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 20 20 20 20 20 20 20 20

YORUMLAR D Y
1. Ayşe’nin her hafta düzenli olarak soru çözdüğü ders, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 

dersidir.

2. Ayşe, her hafta en çok Fen Bilimleri dersinden soru çözmüştür.

3. 3. ve 4. hafta düzenli olarak soru çözülen dersler, Türkçe ve İngilizcedir.

4. Sınavdan önceki hafta en çok soru çözülen ders, Türkçedir.

5. 6. hafta tüm derslerden çözülen soruların sayısı orantılı bir şekilde artmıştır.

6. Matematik ve Sosyal Bilgiler derslerinde ilk dört hafta soru çözme sayısı aynı oran-
da artmıştır.

7. İlk hafta en az soru çözülen dersler, Fen Bilimleri ve İngilizcedir.

8. Ayşe, toplamda Türkçe dersinden Sosyal Bilgiler dersine göre daha fazla soru çöz-
müştür.

9. Ayşe’nin en az soru çözdüğü ders, İngilizcedir.

10. Sınavdan önceki son iki hafta Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinden soru çözme sayısı 
artmıştır.

Haftalar
Dersler

  Bu tabloya göre yapılan yorumların doğruluğunu/yanlışlığını değerlendiriniz.

GRAFİK YORUMLAMA

Yerleri yanlış olan fiilleri aşağıda düzeltiniz.

*...........................ile...........................yer değiştirmelidir.
*...........................ile...........................yer değiştirmelidir.
*...........................ile...........................yer değiştirmelidir.
*Kılalım fiili sadece........................grubunda olmalıdır.



2.
 T

EM
A

10

Sıra Sizde

   Ayşe’nin katıldığı ortak sınav sonucunun grafiksel dağılımı aşağıdaki gibidir.

    Bu grafikteki bilgilerden yola çıkarak Ayşe’nin ders başına yapmış olduğu “doğru, yanlış ve 
boş” sayısını gösteren tabloyu doldurunuz.

DERSLER Doğru Yanlış Boş

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Sosyal Bilgiler

İngilizce

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

  

Doğru

Yanlış

Boş

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Türkçe Matematik Fen 
Bilimleri

Sosyal 
Bilgiler

İngilizce Din Kültürü 
ve Ahlak 

Bilgisi
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1. Aşağıdaki öznel ve nesnel metin örneklerini inceleyiniz. Metinlerin öznel ve nesnel olma 
sebeplerini açıklayınız.

2. Aşağıdaki görsellerle ilgili öznel ve nesnel birer cümle kurunuz.

3. Aşağıda verilen nesnel cümleleri örnekteki gibi öznel cümle hâline getiriniz. 

   Konya, bozkırın tam çocuğudur. Onun gibi kendini gizleyen esrarlı bir güzelliği vardır. Bozkır 
kendine bir serap çeşnisi vermekten hoşlanır. Konya’ya hangi yoldan girerseniz girin, sizi bu serap 
vehmi karşılar. Çok arızalı bir arazinin arasından ufka daima bir ışık oyunu, bir rüya gibi takılır. Serin 
gölgeleri ve çeşmeleri, susuzluğunuza uzaktan gülen bu rüya, yolun her dirseğinde siline kaybola 
büyür, genişler ve sonunda kendinizi Selçuklu sultanlarının şehrinde bulursunuz.

   Isparta’da halı dokumacılığı ilk defa 1891 yılında, Babazade Zihni Paşa zamanında, bir halı şirketi-
nin kurulmasıyla başlamıştır. Anadolu ve Isparta halılarında “Türk düğümü” kullanılır. Bu düğümün 
özelliği iki çözgü teline bir düğüm olarak bağlanmasıdır. Bu tür halılar kalın olup, geometrik ve 
stilize bitki desenlidir.

Öznel bir metin çünkü ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Nesnel bir metin çünkü ..............................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Öznel     : ................................................................
.................................................................................
Nesnel  : ................................................................
.................................................................................

Öznel     : ................................................................
.................................................................................
Nesnel  : .................................................................
.................................................................................

NESNEL CÜMLE ÖZNEL CÜMLE
  Yazar, şiirlerinin yanı sıra pek çok öykü de  yaz-   
  mıştır.

  Yazarın şiir ve öykülerinden aldığım tat, okuma   
  zevkimi arttırıyor.

  Filmde, geçirdiği trafik kazası sonrası bacağını        
  kaybeden bir çocuğun hayatı anlatılıyor.

  Futbol, iki takım hâlinde toplam yirmi iki kişiyle   
  oynanır.

  O, bahçeli ve iki katlı bir evde yaşıyor.

  Zonguldak, Karadeniz’e kıyısı olan bir şehirdir.

ÖZNELLİK VE NESNELLİK
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   Aşağıdaki davetiyede yazım ve noktalama yanlışlarını bulunmaktadır. Noktalama 
yanlışlarının altını çiziniz. Yazım yanlışlarını ve bu yanlışların doğrularını yazınız. 

1.    Yanlış .......................................................                  Doğru .....................................................................

2.    Yanlış .......................................................                  Doğru .....................................................................

3.    Yanlış .......................................................                  Doğru .....................................................................

4.    Yanlış .......................................................                  Doğru .....................................................................

5.    Yanlış .......................................................                  Doğru .....................................................................

6.    Yanlış .......................................................                  Doğru .....................................................................

7.    Yanlış .......................................................                  Doğru .....................................................................

Yazım ve noktalama yanlışlarını düzelterek davetiyeyi tekrar oluşturunuz.

YAZIM VE NOKTALAMA
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EtkinlikEtkinlik
1. METİN

2. METİN

   Yukarıdaki şiirin içeriğinden yola çıkarak siz de yaşamak istediğiniz yer (şehir, yurt, dünya…) 
ile ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatacağınız  bilgilendirici bir metin yazınız. Giriş, 
gelişme ve sonuç bölümleri ile başlığın olmasına dikkat ediniz.

       MEMLEKET İSTERİM

Memleket isterim
Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun;

Kuşların çiçeklerin diyarı olsun.

Memleket isterim
Ne başta dert ne gönülde hasret olsun;

Kardeş kavgasına bir nihayet olsun.

Memleket isterim
Ne zengin fakir ne sen ben farkı olsun;

Kış günü herkesin evi barkı olsun.

Memleket isterim
Yaşamak, sevmek gibi gönülden olsun;

Olursa bir şikâyet ölümden olsun.   
                                             
                                         Cahit Sıtkı TARANCI

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

   Bir bakkalın yeşil renkli, güzel sesli ve çok iyi konuşan bir papağanı vardı. Bu papağan dükkânın 
âdeta bekçiliğini üstlenmişti, gelenlere güzel nükteler söyleyip şakalar yapardı. Tıpkı bir insan gibi 
konuşmasının yanında ayrıca çok güzel de öterdi.
   Bakkal bir gün evine gitmişti. Papağan da her zaman olduğu gibi dükkânı bekliyordu. O sırada 
bir fareyi kovalayan bir kedi dükkândan içeriye daldı. Korkudan ne yapacağını şaşıran zavallı pa-
pağan oradan oraya kaçarken gül yağı şişesini devirdi, ortalığı birbirine kattı. Biraz sonra evinden 
dönen dükkân sahibi durumu görünce çok kızdı ve kızgınlıkla papağanın başına vurdu. Vurunca 
da olan oldu papağanın dili tutuldu, başındaki tüyler döküldü. Zavallı başı kel oldu. Günler geçti 
fakat papağan bir türlü konuşmadı.
   Bakkal yaptığına bin pişman oldu. Ah vah ederek saçını sakalını yoldu.
   “Elim kırılsaydı da zavallı kuşa vurmasaydım.” diye kendi kendine söyleniyor, kuşu yeniden dile 
gelsin diye yoksullara sadakalar veriyordu. Aradan üç gün üç gece geçti fakat kuş hiç konuşmadı. 
Bakkal bu kuş artık konuşmayacak diyerek üzüntüyle kara kara düşünüyordu. O sırada başı kabak 
gibi tamamen tüysüz biri geçiyordu. Bunu gören papağan hemen dile gelerek konuşmaya başladı 
   “Ey kel! Neden öyle kel oldun yoksa sen de mi gül yağı şişesini döktün?” diye seslendi. Bunu 
duyan herkes gülmeye başladı. Çünkü papağan gördüğü bu adamın da kendisi gibi gül yağı şişe-
sini devirip kırdığını, bu yüzden sahibinin onun da başına vurarak saçlarının dökülmesine sebep 
olduğunu sanmıştı.
                     

        MEVLÂNA

:

Sıra Sizde

Üç metni karşılaştırınız.

●1. metni, diğer metinlerle şekil bakımından karşılaştırınız.

●2 ve 3. metni içerik bakımından karşılaştırınız.

●2 ve 3. metni olay unsuru bakımından karşılaştırınız.
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EtkinlikEtkinlik
   Maliye Veznesi’nden Tevfik Efendi, banka önünde vezne arabasından inerken nasıl oldu ise ayak 
bileğini incitmiş, iki gündür hasta, evde yatıyor. Komşuları hatır sormaya geliyorlar. İki gündür 
evde yaşayış değişmiş, herkesten sıcak bir sevgi görüyor. Karısı, sanki o eski karısı değil, tanıdıkları 
eski tanıdıkları değil. Hepsi değişmişler; hepsinde yalan da olsa tatlı bir sokulganlık, bir yaltaklık 
var. İki gündür; tavuk suyuna çorba pişiyor, ıhlamur kaynatılıyor, ayağını sadef yağı ile ovup üs-
tüne sıcak tülbent koyuyorlar. Havacıva muşambası yapıp sarıyorlar. Komşular içinde öyleleri var 
ki sabahleyin işlerine giderken uğramışlardı, akşamüstü gene uğruyorlar. “Bize bir hizmet varsa 
yapalım.” diyorlar. Herkes, her şey tatlı, ılık, yumuşak!
   Tevfik Efendi yatağa uzanmış, bu tatlı yaşayışı sanki yudum yudum içiyor, inleyerek gözlerini 
bayıltarak nasıl düştüğünü anlatıyor:
   “Innh, kaderde bu da varmış… Innh… Dedim ya olacak olduysa oluyor…Yer düz, güzel yaya 
kaldırım, bizim vezne arabası durdu, ben de indim. Düşmedim, kimse bana dokunmadı, atlar ürk-
medi, araba kımıldamadı, dedim ya, hiç. Bu ayağımı yere koydum, vay efendim sen misin koyan? 
Nasıl anlatayım size? Sanki topuğum iki taş arasında ezildi. Innh, oraya yığılmışım. Herkes de ne 
oldu, diye şaşırdı. Innh… Ne ise bizi oradan kaldırdılar, eczaneye. Ayak olmuş bir kütük! Ya acısı… 
Innh… Ayakkabıyı çıkaracak oldular, ben dokundurmuyorum ki adamlar çıkarsınlar. Neyse çıkar-
dılar. O aralık açıkgözün biri de ayağımdan çıkan potini almış savuşmuş. Eczacılar o kadar aradılar, 
bulamadılar. Tek kunduranın da çalındığını yeni gördüm. Innh…”
   “Canım, senin canın sağ olsun. Kunduranın lakırdısı mı olur?”
   “Hay, hay. Uzatmayalım bizi arabaya koyup daireye götürdüler. Kim gördü ise şaştı. Innh…
İnanır mısınız belim, elim, kolum, ensem her yerim ağrıyor. Innh…”
   “A, elbette! Sen bir ayak deyip geçme, binbir damarı var. Her biri bir yana bağlı. Adamın budunda 
bir çıban çıkıyor da bir hafta baş ağrısından kurtulamıyor. Benim kendi başımdan geçti. Kolay mı? 
Neyse bununla geçmiş olsun. Damar damara binmiştir. Taze inek mayısı olsa da sıcak sıcak üstüne 
vurulsa, birebirdir. Yahut çiğ bal sürmeli. Üstüne de bolca karabiber kirli yapağı sarmalı. İki günde 
ne varsa çeker, alır.”
     Yoklayıcıları ile konuştukça Tevfik Efendi açılıyor, inlemesi kesiliyor, artık gözlerini süzmesi,
burnundan soluması kalmıyor. Kahveler, cıgaralar içiliyor, konuşuluyor; sonra misafirler giderken 
Tevfik Efendi yeniden hasta. İnliyor, göz süzüyor, burnundan soluyarak konuşuyordu.
   “Innh, eksik olmayınız, size de rahatsızlık oldu… Innh…”
   Yataktan doğrulmak ister, arkadaşları bırakmazlar, selamlaşırlar, çıkıp giderler. Tevfik Efendi yeni-
den yumuşak yatağa uzanır.
   Biraz sonra karısı gelir:
   “Nasılsın? Biraz rahat ettin mi? İstersen tülbendi gene ıslatalım. Şahver Hanım, erkek incir yaprağı, 
diyor. İşletir, ufunetini1 alır, diyor.”
   “Bilmem, sen bilirsin! Hem zonkluyor hem ateş gibi yanıyor. Yorgan bile ağır geliyor. Ne zor şey-
miş…”
   “Geçer, bir şeyciğin kalmaz inşallah!” Yorgan açılır, ayağın yanına bir yastık konur, gene yorgan 
örtülür. Biraz sonra bacanağı gelir. Tevfik Efendi yeniden başlar:
   “Innh… dedim ya! Olacak olduysa oluyor! Yer düz, güzel yaya kaldırım, bizim vezne arabası dur-
du, ben de indim. Innh, atlar ürkmedi, kimse bana dokunmadı, düşmedim, ayağımı yere kor ko-
maz, vay efendim sen misin koyan…”
   Yatak yumuşak, oda ılık, yaşayış tatlı, herkes sevimli, yalnız ne kadar yazık ki çok sürmüyor! On 
gün sonra gelen giden seyrekleşti. Karısı da tavuk suyuna çorbayı pişirmez oldu:
   “Sen pek gayretsiz oldun. İnan olsun ben senden daha hastayım. Yatsam, yatacağım. Bak bugün 
gene başım çatlıyor, ayakta zorla geziyorum.” demeye başladı.

 HASTA

1. ufunet: İrin, cerahat
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Tevfik Efendi’nin bileğinde şişlik kalmamışsa da daha ağrısı varmış. Bir sargı, üstüne bir çorap, daha 
üstüne de bir terlik, eline de bir baston aldı, sokağa çıktı. Haber alamamış, alıp da gelememiş olan-
lar rast geldikçe soruyor, o da nazlarını yapıyor, anlatıyor, kırıtıyor, dinleyenler de:
   “Vah vah, geçmiş olsun, büyük kaza geçirmişsin.” diyorlardı.
Tevfik Efendi, eşe tanışa biraz da böylece nazlandıktan sonra bir gün kalemine gidip işine başladı.
Bütün arkadaşları:
    “Acele ettin.” dediler. “Birkaç gün daha çıkmamalıydın.”
   Dedi ki:
   “Doğru söylüyorsunuz, bizim evden de çıkma, dediler, dediler ama doğrusu dayanamadım. Yatak 
güç… Çıktım işte!”

   Yukarıda yer alan hikâyenin unsurlarını bulup yazınız.

Yer

Kişiler Zaman

Anlatıcı

Olay

Memduh Şevket ESENDAL
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Sıra Sizde

   Aşağıda verilen hikâye unsurlarını kullanarak siz de bir hikâye yazınız.

Yer

Kişiler Zaman

Anlatıcı

Olay
Ahmet, okul bahçesinde futbol maçı 
yaparken düşüp ayağını kırar ve evde 
dinlenmek zorunda kalır. Bir süre sonra 
sıkılan Ahmet, zamanını değerlendirmek 
için aklına gelen güzel bir �kri uygula-
maya başlar ve  çevresindeki insan-
lardan yardım alır.

İlkbaharAhmet, Ahmet'in
arkadaşları  ve 
ailesi

Okul bahçesi, 
ev, mahalle

3.tekil kişi (O)

Yazdığınız metni, tema sonunda yer alan ‘‘Yazılı Anlatım Değerlendirme Formu’’nu kullanarak 
değerlendiriniz.
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EtkinlikEtkinlik
   Arkadaşlarıyla fiillerle ilgili bir oyun oynamak isteyen Nilay’ın elinde haber ve dilek kiplerinin 
olduğu bir kart bulunmaktadır. Nilay’a yardım edip oyunu kazanmasını sağlayınız. 

   
   Oyunu oynayan kişi; 1. satırı tamamlayınca 1. aşamayı, 1 ve 2. satırı  tamamlayınca  
   2. aşamayı bitirmiş olur. Tüm satırları tamamlanınca da oyunu kazanmış olur.
  

 

HABER VE DİLEK KİPLERİ

biliyor, alsam, dinlerim, güleyim, uyuyacak, duydun, kırarsınız, gelmelisin, kalacağım, bul-
muşlar, yıkadım, korkarız, bakalım, taşısanız, satacaklar, yazsan, kazıyoruz, dur, çıksın, anlat, 
susmuş, kullanmalı, vereyim, kurarsın, duymuşlar, acıktım, görürüz  

   ●Nilay’ın 1. aşamayı tamamlaması için kartın ilk satırını sadece  haber kipi alan fiillerle dol-
durması gerekiyor.

●Nilay’ın 2. aşamayı tamamlaması için  bu kez kartın ikinci satırını sadece dilek kipi alan fiiller-
le doldurması gerekiyor.

HABER VE DİLEK KİPLERİ
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●Nilay’ın oyunu kazanması için kalan fiillerden haber kipi ile çekimlenenleri kare kartlara, di-
lek kipi ile çekimleneneleri oval kartlara yerleştirmesi gerekiyor.

FİİLLER KİP KİŞİ

1 kazıyoruz

2 güleyim

3 bulmuşlar
 

4 taşısanız

5 kırarsınız

6 gelmelisin

7 çıksın

8 acıktım

9 kalacağım

Sıra Sizde

Aşağıdaki fiillerin kip ve kişilerini tabloya yazınız.
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EtkinlikEtkinlik
   Neden-sonuç ve amaç-sonuç ifade eden cümleleri taşıyan araçlar, otoparkta anlamları veri-
len yerlere park edilmiştir. Yanlış park edilen araçları belirleyip aşağıdaki boşluklara cümleleri 
yazınız.

Fabllar, insanlara öğüt 
vermek için yazılmış 
kısa metinlerdir.

Denizin dalgalı olduğunu 
görünce yüzmedi.

Tarihimizi öğrenebilmek 
için Çanakkale’ye gezi 
düzenleyeceğiz.

Annesinin işi olduğundan 
küçük kardeşine o baktı. 

Doğum gününe 
çağırmadığın 
için sana darıldım.

Başarılı olmak için 
çok çalışmalısın.

Neden-sonuç Amaç-sonuç

Amaç-sonuç

Amaç-sonuç

Neden-sonuç

Neden-sonuç

CÜMLEDE ANLAM İLİŞKİLERİ
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   Koşul-sonuç anlamı taşıyan ve koşul-sonuç anlamı taşımayan araçlar, otoparkta anlamları 
verilen yerlere park edilmiştir. Yanlış yere park edilen araçları belirleyip aşağıdaki boşluklara 
cümleleri yazınız.

Buzdolabını tamir ettir-
mezsen bütün yiyecekler  
bozulacak.

Evden çıkarken ışıkları 
söndürmeyi unutma!

Sadece ödevini yapanlar 
dışarı çıkabilir.

Güneşin altında çok 
fazla çalıştığından 
başına güneş geçti. 

Hava koşulları çok 
kötü olduğundan 
futbol maçı ertelendi.

Orkideler, bakımı iyi 
yapılırsa yılda üç hatta 
dört defa çiçek açar.

Koşul-sonuç yok Koşul-sonuç yok

Koşul-sonuç var

Koşul-sonuç yok

Koşul-sonuç var

Koşul-sonuç var
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   Yukarıdaki cümlelerden seçtiğiniz amaç, neden, koşul-sonuç cümlelerinden ikişer tanesini, 
gösterilen şekilde inceleyiniz.

NEDEN  SONUÇ

Kar yağışı fazla olduğundan   
           

/ köy yolları ulaşıma kapandı

AMAÇ SONUÇ

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

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

/

/

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

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

NEDEN SONUÇ

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

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

/

/

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

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

KOŞUL SONUÇ

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

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

/

/

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

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

Sıra Sizde
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Sıra 
No

Sayfa 
No

Kaynakça

1 7 Külebi C. (1999). Seçme Şiirler. İstanbul: Adam Yayınları. s. 36-37.

2 8 Fuat, M. (1996). Çocuklar İçin Şiirler. İstanbul: Adam Yayınları. s. 29, 37, 
83, 89.

3 8 Öztelli, C. (1992). Yunus Emre. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım. s. 353.

4 8 Kabaklı, A. (2002). Türk Edebiyatı. C. IV. İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı 
Yayınları. s. 770.

5 11 Tanpınar, A. (2016). Beş şehir. İstanbul: Dergâh Yayınları. s. 65.

6 11 Kılıç, A. (2009). Isparta Türkiye’nin Bahçesi. T.C. Isparta Valiliği İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü: Konya. s. 29.

7 13 Tarancı, C. S. (1996). Otuz Beş Yaş. İstanbul: Can Yayınları. s. 129.

8 14 Zeren, M. (2002). Mesnevi’de Geçen Bütün Hikâyeler. İstanbul:Semer-
kand Yayınları. s. 21-22.

9 15 Okay, O., Aktaş, Ş. (1992). Büyük Türk Klasikleri. İstanbul: Ötüken Yayın-
ları.s. 128-129.

 Sıra 
No

Sayfa 
No

İnternet Kaynakçası Erişim Tarihi

1 2 https://sozluk.gov.tr/ 27.03.2020
2 5 https://www.atam.gov.tr/wp-content/uploads/Meh-

met-%c3%96NDER-Atat%c3%bcrke-Mektuplar.pdf
15.04.2020

3 15 https://sozluk.gov.tr/ 26.08.2020

NEDEN  SONUÇ

Kar yağışı fazla olduğundan   
           

/ köy yolları ulaşıma kapandı

AMAÇ SONUÇ

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

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

/

/

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

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

NEDEN SONUÇ

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

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

/

/

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

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

KOŞUL SONUÇ

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

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

/

/

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

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

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



KA
YN

A
KÇ

A

24

 Sıra No Sayfa No Görsel Kaynakça Erişim Tarihi
1 Kapak www.shutterstock.com 1731055177 03.08.2020

2 3 www.shutterstock.com 1612067686 (1.satır 1. görsel) 10.04.2020

3 3 www.shutterstock.com 1538943515 (1.satır 2. görsel) 22.07.2020

4 3 www.shutterstock.com  1583750266 (1.satır 3. görsel) 
(2. satır 1.)

22.07.2020

5 3 www.shutterstock.com 122193238 (1. satır 4. görsel) 10.04.2020

6 3 www.shutterstock.com 1260430084 (3. satır 1. görsel) 22.07.2020

7 3 www.shutterstock.com 1405132499 (3. satır 2. görsel) 10.08.2020

8 3 www.shutterstock.com 1613467018 (3. satır 3.) (7. satır 4. 
görsel)

10.04.2020

9 3 www.shutterstock.com 635645222 (3. satır 4. görsel) 22.07.2020

10 3 www.shutterstock.com 1454198654 (4. satır 1. görsel) 10.04.2020

11 3 www.shutterstock.com  1076339537 (4. satır 2. görsel) 10.04.2020

12 3 www.shutterstock.com 305483720 (4. satır 3. görsel) 10.04.2020

13 3 www.shutterstock.com 686317768 (4. satır 4. görsel) 10.04.2020

14 3 www.shutterstock.com  417989095 (5. satır 1. görsel) 10.08.2020
15 3 www.shutterstock.com 1495839779 (5. satır 2. görsel) 10.08.2020
16 3 www.shutterstock.com 1458611711 (5. satır 3. görsel) 10.04.2020

17 3 www.shutterstock.com 1342837976 (6. satır 1. görsel) 10.04.2020

18 3 www.shutterstock.com 405191644 (6. satır 2. görsel) 10.04.2020

19 3 www.shutterstock.com 1230219961(6. satır 3. görsel) 10.04.2020

20 3 www.shutterstock.com 177719063 (6. satır 4. görsel) 10.04.2020

21 3 www.shutterstock.com 534211117 (6. satır 5. görsel) 10.04.2020

22 3 www.shutterstock.com1029141859 (7. satır 1. görsel) 10.04.2020

23 3 www.shutterstock.com 1108556411(7. satır 2. görsel) 10.08.2020
24 3 www.shutterstock.com 1035369316 (7. satır 3. görsel) 10.04.2020

25 5 https://www.meb.gov.tr/ataturk/Fotograflar/CocukSevgi-
si#gallery-4 10.04.2020

26 6 Görsel tasarım uzmanı tarafından hazırlanmıştır. 10.04.2020

27 6 www.shutterstock.com 276146711 06.08.2020

28 7 www.shutterstock.com  51069157 05.08.2020

29 7 www.shutterstock.com 279367133 27.08.2020

30 8 www.shutterstock.com 1552508906 (1. satır 1.) (1. satır 2. 
görsel)

05.08.2020

31 8 www.shutterstock.com 696413455 (2. satır 1. görsel) 05.08.2020

32 8 www.shutterstock.com 603371879 (2. satır 2. görsel) 05.08.2020

33 8 www.shutterstock.com 209977006 (2. satır 3. görsel) 05.04.2020

34 8 www.shutterstock.com 1552508906 10.04.2020

35 11 www.shutterstock.com 1571204623 06.08.2020

36 11 www.shutterstock.com 151850882 06.08.2020

37 12 www.shutterstock.com 282689726 06.08.2020

38 13 www.shutterstock.com 227997625 10.04.2020

39 16-17-18-
19

Görsel tasarım uzmanı tarfından çizilmiştir. 06.08.2020

40 21 www.shutterstock.com 362605358 06.08.2020

41 22 www.shutterstock.com 234940417 10.04.2020


