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ÖN SÖZ 

Kültür, bir milletin hayat tarzıdır. Bu hayat tarzı dili oluşturduğuna göre, dil 

öğrenmek, o hayat tarzıyla tanışmak, belli bir süre sonra da onu benimsemek anlamına 

gelir.  Dilin bu özelliğinden dolayı devletler politikalar oluşturur ve bunu gerçekleştirmek 

üzere yöntemler, yaklaşımlar geliştirir. Bu çalışma bir ihtiyaçtan doğmuştur. Alanda var 

olan bir materyal boşluğunu doldurmayı amaçlar. Alandaki mevcut materyallerin büyük 

bir kısmı Türk dilinin düşünce sistemi ve bu sistemin gerektirdiği yaklaşım ve yöntemlere 

göre hazırlanmadıkları görülür. Başka dillerin öğretim materyalleri Türk diline uyarlandığı 

için bir çeşit çeviri özelliği taşırlar. 

Dillerin mantık sistemi çocukluktan başlayarak belirli süreçlerden sonra 

mükemmelleşir. Türkçede bu sürecin her aşamasında dili güdüleyen, yönlendiren bir 

sistem hakimdir.  

Zihinde oluşan düzenli yapıların karşı tarafa aktarılma becerisine göre iletişim 

sağlanır ya da sağlanmaz. Dilin doğal sistemine göre belli süreçler içinde eğitilmiş bireyler 

arasında, kavramlarla ilgili anlaşma ve algılama sorunu görülmez. Ancak, aktarma 

sistemindeki olumsuz değişim ve etkileşimler iletişimi, anlaşmayı ve algılamayı bozar.  

Toplumlar en eski çağlardan beri birbirlerinin dillerini öğrenme ve dillerini başka milletlere 

öğretme çabası içinde olmuşlardır. 

Ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin yoğunluğu bakımından ülkemiz adeta 

dünyanın merkezinde yer alır. Bu yoğun ilişki yumağı içerisinde dil ve dil öğretimi önemli 

bir yer tutar. Bu yönüyle Türk Dilini öğrenmeye olan ihtiyaç gelecek kuşaklar için de 

güncelliğini koruyacaktır.  

Milletlerin dilleriyle dünya görüşleri arasında sıkı bir ilişki vardır. Bir dili 

diğerlerinden ayıran sadece bu dilin kuralları değildir. Dil topluma başka bir özellik, başka 

türlü düşünme, davranma ve yaşama özelliği verir. Bu şekilde toplumların dünyaya 

bakışları, insana verdikleri değerler farklılık gösterir. 

Konuşur ve yazarken insan zihninin çalışma sistemi hareket noktamız olmuştur. 

Zihnin belli bir kültür dairesi içinde işleyiş mantığı, kelimeleri nasıl seçerek sıraladığı 

konusundaki veriler bize yol göstermiştir. Türk dilinin öğretiminde tümdengelim 

yönteminden hareketle bütünden parçaya doğru dili öğretmeyi esas alır. 

Çalışmamızın temeli yapılandırmacı yaklaşıma göre öğretmen yetiştirilmesi planı 

üzerine kurulmuştur. Bu çalışma yabancılara Türk dilini öğretecek öğretmenlerin anlamın 

çözümlenmesi için dizim birimden ses birime kadar dilin yapısına hakim, tümden gelim 

yöntemini uygulayan, somuttan soyuta, kolaydan zora, açıklık gibi dil öğretim ilkelerden 

faydalanabilen, öğretmen özelliklerine sahip oldukları varsayılarak hazırlanmıştır. 
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Bu çalışma, eğitim alanında, Türkçenin yabancılara öğretilmesi konusunda yöntem 

karmaşasını ortadan kaldırır. Türkçe öğrenen her ülkede, Türk dilinin kendi düşünce 

sistemine göre kültür öğelerinden hareketle yaşayarak öğretilmesi sağlanır. Bu çalışma 

kültürler arası hoş görü, Türkçe dili eğitim anlayışına ve alana yeni bir bakış açısı ve 

yöntem kazanılmasına zemin hazırlar. Bu eğitimin sonunda ekonomik zaman kullanımıyla 

hedeflenen verimli Türkçe öğretimi gerçekleşir.  

Alanda kaynak ihtiyacına cevap vereceği için Türkçenin dil mantığı ve felsefesinin 

tanınmasını sağlamış olacaktır.  

Çalışmada emeği geçen bütün öğrencilerime, çalışma arkadaşlarıma özelikle 

kitabın hazırlanmasının her aşamasında yardımlarını gördüğüm öğrencimiz Öğr. Gör. Yusuf 

Mete Elkıran’a çok teşekkür ederim. 

              Yusuf AVCI                              

2018 – ÇANAKKALE   
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GİRİŞ 

Yeryüzünde çok fazla dil olmasına rağmen, uluslararası ilişkilerin artması, ulusların 

sadece kendi ana dilleriyle iletişim kurmalarını hemen hemen imkansız hale getirmiştir. Bu 

sebeple milletlerin diğer ülkelerin dillerini öğrenme ihtiyacı ortaya çıkar. Gelişen ve 

küreselleşen dünyamızda ikinci dil öğretimine olan ihtiyaç gittikçe artmaktadır. Çok farklı 

dillerin, çok farklı kültürlerin yan yana var olabilmesi, ancak toplumlar arası iletişim ve 

bununla birlikte olumlu etkileşimlerle mümkün olur. 2001 yılının Avrupa Konseyi 

tarafından “Avrupa Diller Yılı” olarak ilan edilmesi Türkçeye olan ilgi ve ihtiyacı artırmıştır. 

Türkçenin hem tarihi gelişimi hem de konuşulduğu coğrafyanın genişliği sebebiyle 

Avrupa’da yabancı dil olarak Türkçe Öğretim Programı uygulanmaya başlanmıştır. 

Türkçe dünyanın birçok ülkesinde ana dili ve resmi dil olma özelliği taşımaktadır. 

Yaklaşık 350 milyon insan tarafından (değişik lehçe ve şivelerle) konuşuluyor olmasına, 

başka bir ifadeyle Çince, Hintçe, İspanyolca, İngilizce ve Fransızcanın ardından en çok 

konuşulan dil olmasına rağmen, eğitimi ve öğretimi adı geçen bazı diller kadar (ana dili 

öğretiminin dışında) yaygınlaşmamıştır. Günümüzde bütün olumsuz şartlara, dünyayı 

derinden etkileyen savaşlara rağmen toplumlar arası etkileşimin her türlü zeminde en üst 

düzeyde yaşandığı bir döneme tanıklık ediyoruz. 

İnsanların düşünceleri kullandıkları diller aracılığıyla kendini göstermektedir. 

İletilemeyen ya da dile getirilemeyen bir kavramdan, bir düşünceden bahsedilemez. 

Cümleler ve kelimeler düşünme ve fikir üretme araçlarıdır. Dil düşüncenin en somutlaştığı 

alandır. Düşünceler dil kalıplarına, cümlelere ve kelimelere dökülerek ifade edilir, aktarılır. 

Türk düşünce sisteminde en önemli unsuru sona bırakma özelliği vardır. Yani 

cümlemizin en sonunda bulunan unsur aslında en önemli unsurdur. Türkçede bütün 

cümleler bir şahıs eki veya kavramıyla biter. Bu durumda Türkçenin en önemli unsuru 

şahıslardır, yani insandır. Bir yargının nasıllığından ve niteliğinden çok kim tarafından 

yapıldığı daha çok önemlidir. Bu ise bizi Türk kültüründe insanı öne çıkarma özelliğine, 

eşyadan, maddeden çok insana verilen değeri anlamaya götürür.  

Bugüne kadar Türkçenin yabancılara öğretimi konusunda yapılan çalışmalar 

istenilen düzeyde değildir. Yapılanlar ise Türkçe öğretim yöntemine uygun değildir, çünkü 

bunlar genellikle tüme varım yöntemiyle hazırlanmışlardır. Türk düşünce sistemine 

uyulmamış ve dilin kültür taşıma özelliğine dikkat edilmemiştir.  Böyle çalışma yapılmadığı 

gibi bu çalışmaları yürütecek öğretmen yetiştirme yoluna da gidilmemiştir. Bu çalışma söz 

konusu ihtiyaçları giderme amacına yönelik olarak hazırlanmıştır. 

Şu anda dünyanın birçok ülkesinde, çeşitli kolej ve üniversitelerde Türkçe öğretimi 

veya Türkoloji bölümleri bulunmaktadır. Buralarda öğretim çoğu zaman o ülkenin diliyle 

ya da başka dil yöntem ve yaklaşımlarıyla yapılmaktadır. Öğrenciler dili dilin düşünce 

sistemine göre öğrenememekte ve yaşayan Türkçeyi öğrenmekte önemli sorunlar 

yaşamaktadır. Bu da modern dil çalışmalarının, özellikle de uygulamalı dil bilim 
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çalışmalarının ve bu çalışmalarda elde edilen sonuçların öğretim ortamlarına 

aktarılmasıyla mümkündür. Çalışmamız bunu gerçekleştirecek özelliklere sahiptir. 

Toplum ne kadar iyi, derin, geniş, düşünebilirse dilindeki anlam da o kadar güçlü 

ifadeye sahip bir şekilde kullanım alanına çıkar. Çalışmamızda düşünce dilin temeline 

oturtulmuş ve düşüncenin oluşturduğu anlam esas alınmıştır. Böylece dilde yapının 

arkasına atılmış olan anlam boyutunun öne çıkartılması sağlanmıştır. Türkçenin anlam ve 

anlama bağlı yapı açısından dil bilgisine uygun cümlelerini diğerlerinden ayırma, dil 

bilgisine uygun cümlelerinin anlam ve yapısını ortaya koyma durumundan araç olarak 

yararlanılmıştır. Çalışmamızda Türkçenin anlam boyutundan hareket edilmiş ancak yapı da 

göz ardı edilmemiştir. 

Türkçeye ve Türk kültürüne uygun cümle yapılarının öğretilmesi çıkış noktası olmak 

üzere, kelime yapısı, öğrenci merkezli alıştırma çözümleri, alanlar arası etkileşim ve temel 

dil becerilerine dayalı uygulama metinleriyle destekleyici görsel materyallerden oluşur. 

Yaparak ve yaşayarak öğrenme, iş birlikli öğretim yöntemine uygunluk gibi özelliklere 

sahiptir. Türk dili düşünce sisteminden çıkmış özgün bir yöntemi uygulamaya yönelik 

olarak yetişmiş öğretmenlerin kaynak ve ders kitabı özelliğindedir. 

Çalışmamızdaki görsel alıntılar için tek tek kaynak gösterilmemiştir. Birçok resimde 

“Google”nin görseller bölümünden yararlanılmıştır. Resimlerin internet adresleri bu sitede 

mevcuttur. Dil bilgisiyle ilgili bazı tanım ve açıklamalarda Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi; 

Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri; Leyla Karahan, Türkçede Söz Dizimi ve 

Hikmet Dizdaroğlu, Tümcebilgisi adlı eserlerden doğrudan ya da düşünce olarak 

yararlanılmıştır. 

Her ünitenin merkezinde bir dil bilgisi konusu yer alır. Bütün ünite bu dil bilgisi 

konusu etrafında gelişir. Dil bilgisi konusu ise günlük hayatta ihtiyaç duyulan önceliğe göre 

sıralanır. Bu şekilde cümleler ve metinler üzerinden sezdirme yaklaşımıyla basit dil bilgisi 

kurallarından gittikçe zorlaşan dil bilgisi kurallarına geçilir. Edebi metin işlenişine ve dil 

beceri çalışmalarına kadar bu yaklaşım temel alınmış, önce cümle çalışmaları yapılmış 

daha sonra kelimeye geçiş sağlanmıştır. Burada basitten karmaşığa, kolaydan zora, 

yakından uzağa ve açıklık gibi ilkelere uygun adımlar atılarak ünite ve konu sıralaması 

yapılmıştır. Dersin işlenişinde ve konunun pekiştirilmesinde yararlanılan metinler ise 

öğrenci merkez alınarak işlenmiş, taşıdığı kültürel, edebi ve milli değerleri işlemesiyle de 

nitelikli olma özelliğine dikkat edilmiştir. Her bir farklı alt birimin sonrasında uygulanan 

öğrenci merkezli alıştırma çalışmaları, öğrencinin iş birlikli, yaparak yaşayarak öğrenme 

yaklaşımı içerisinde dil öğrenimini gerçekleştirme amacına uygun bir şekilde verilmiştir. 

Dinleme, konuşma, okuma ve yazmaya becerilerine yönelik olan konu ve alıştırmalar aynı 

ünite içinde yer alır. Konunun kavranması açısından bir sonraki dersin konularıyla 

bağlantıyı sürdürmek amacıyla sarmal yaklaşım tekniği uygulanır. Önceki ve sonraki 

konuların önemli noktaları ve özel çağrışımları ardışık ünite ve bölümlerde sürdürülür. Bu 

durum sorgulama ve gelişmeye dayalı düşünmeyi amaç edinir. Alanlar arasında 
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etkileşimin kurulması, düşünce ve yenilikçiliğin geliştirilmesi için çoklu zekanın kullanıldığı 

eğitim ve öğretim yaklaşımının sürekli ve sorunsuz uygulanması gereklidir.  

Türk milletinin yaşama şeklini belirleyen düşünce sisteminin temeli hareketlilik 

üzerine kurulmuştur. Çünkü Türklerin hayat tarzı sürekli hareketli olmayı gerektirir. Atlı 

göçebe toplumlar hareketli toplumlardır. Hareketli oldukları için hemen hemen Asya 

kıtasının her köşesinde Türklerin kültür mirasına rastlanabilir. Gerektiğinde toprak için 

“Doğduğum yer değil, doyduğum yer” anlayışıyla baktıkları için sürekli hareket halinde 

kalmışlardır. Türkçede kelimelerin oluşumu da hareket olgusuna dayanır. Türkçede bütün 

kelimeler fiillerden türemiştir. Bilinen sekiz ünlü Türkçenin temelini oluşturur. Bu sekiz 

ünlü fiildir. Fiiller hareketleri karşıladığı için bunlardan türeyen kavramlar da hareketlerle 

ilgilidir. Bu hareketliliği kelimenin kökündeki fiil karşılar. Örneğin: gö – z - lük – çü - lük 

gibi. Türkçede türeyen kelimeyle türediği kök arasındaki anlam ilişkisi asla kopmaz. Bu 

özellik çok sesli kelimelerde kolayca anlaşıldığı gibi iki sesli kelimelerde de kendini 

gizleyemez. Örneğin; imek (bağlamak), it, ip, in, iz, il; amak (ayırmak), at, ak, ay; ba- 

(bağlamak), ka- (bütünleştirmek, yığmak), ça- (yan yana getirmek = çat-, çal-, çak-), ya- 

(birleştirmek)  vs. Bu şekilde “ünsüz + ünlü” den oluşan kelimelerden bazılarının anlamları 

bugün için ölmüş olabilir. Önceki dönemlerde bunlar canlı yapılardı (Hacıeminoğlu). Türk 

insanının mantık sistemi örneklerde görüldüğü gibi nesneleri adlandırırken onun 

hareketini esas alır.  Türkçenin hareketlilik özelliği dilin kelime ve kelime gurupları 

boyutunda olduğu gibi cümle boyutunda da vardır. Sabit kalan fiil kökü eklerle genişler. 

Cümlede işlemin sadece yönü değişir. Cümle boyutunda hareket unsuru olan yüklem 

kendinden önce aldığı kelimelerle yargı gücünü genişletir. 

Türkçenin bu genel özellikleri dil-düşünce analizi teorisinin bakış açısına göre 

kısaca aşağıdaki gibi maddelendirilebilir: 

1) Kavrama işlevi, anlam bütünlüğünü yani yargıyı temsil eden temel unsurdan 
tamamlayıcı unsurlara doğru şekillenerek oluşur.  
 

2) Yargının ilk basamağını, cümlenin sonunda yer alarak özne ve şahısları temsil 
eden çekim ekleri oluşturur. 
 

3) Temel unsuru oluşturan özne ve yüklem ilişkisi diğer tamamlayıcı unsurların 
şekillenmesini belirler.  
 

4) Bu şekillenmeler, cümle içerisinde ifade edilmeye veya vurgulanmaya çalışılan 
kavramların anlaşılmasını sağlar.  

 

Dolayısıyla, şekil özelliğiyle belli bir mantık içerisinde dizilerek oluşmuş 

yapılardan meydana gelen cümlenin en son unsurundan başlanmak üzere geriye doğru 

genişletilerek incelenip öğretilmesi dil-düşünce analizi teorisinin temelini oluşturur.   
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Türk dilinin incelenmesi ve öğretiminde Türkçe düşünce sistemi kendi yöntemini 

belirler. Bu sisteme uygun yöntem, tümden gelim yöntemidir. Bu yönteme uygun olarak 

çalışmanın bütün üniteleri, konuyu kapsayan örnek cümlelerin verilmesiyle başlar. 

Düşüncenin ilk aracı olan cümleden hareket ederek Türkçeyi öğretmek ya da öğrenmek en 

uygun yaklaşımdır. Türkçede yargı sondadır. Diğer bütün unsurlar yargıyı destekleyici 

olarak başta yer almaktadır. Cümlede temel unsurun yüklem (yargı) olduğunu 

vurgulamak, diğerlerinin yardımcı unsur olduğunu görsel olarak da belirtmek için yüklem 

(yargı) sonda kalacak şekilde cümleler sağa yaslanarak yazılır. Türkçenin temel düşünce ve 

hareket sistemini cümle oluşturur. Aşağıdaki örneklerde görüleceği gibi cümleyi genelde 

yüklem yönlendirir. Tamamlayıcı unsurun içindeki kelime ve kelime gurupları yüklemin 

anlatım eksiğini tamamlamak ve anlatımı belirginleştirmek üzere tür ve görev 

değiştirebilir. Fiiller önüne aldıkları kelimelerle çok değişik anlam ilişkilerine girerler ve 

anlam alanlarını belirlerler. Örneğin: Kalemin ucu iyi çıktı. İyi kalemin ucu çıktı. …yola çıktı. 

…ağaca çıktı. Güneş çıktı. ….gözü çıktı. ….kolu çıktı. …yukarı çıktı. ….dama çıktı. …ava çıktı. 

…kirazın suyu çıktı. …işin suyu çıktı. …işi çıktı. …dişi çıktı. …izi çıktı. …çivisi çıktı. …boyası 

çıktı. …merdiven çıktı. Hastanede tedavi gören hasta çıktı. Bu adam hasta çıktı. Sıcak 

ekmek çıktı. v.s. Kelime veya kelime guruplarından tamamlayıcı (yardımcı) unsur görevi 

yapanların hiçbir zaman yerleri sabit değildir. Kelime olarak türleri kesin değil, yüklemin 

durumuna göre değişkendir. Bunlar cümlenin bütünündeki anlamın ifade ediliş şekline 

göre değişebilirler. 

Yık. 

Yıkmış. 

Duvarını yıkacak. 

Yeşil kapılı bahçenin kenarını oluşturan taşları çürük duvarını yıktı.  

Kapısı yeşil bahçenin kenarını oluşturan çürük taşlı duvarını yıkıyor. 

Cümlede temel unsurun yüklem (yargı) olduğunu vurgulamak, diğerlerinin 

yardımcı unsur olduğunu görsel olarak da vurgulamak için cümleler sağa yaslanarak 

yazılmıştır. Türkçeyi öğrenenler bu şekilde dilin mantığını daha kolay kavramış olacaktır.  

Cümleyi sağa yaslayarak geriye doğru diğer unsurları çoğaltmakla cümlenin oluşumunda 

belirleyici olan mantık sistemi şekille desteklenmiş olur. Böylece Türkçeyi öğrenenler dilin 

mantığını daha kolay kavrarlar. Dil öğretimi kolay ve kalıcı olmasını sağlamak için özellikle 

cümleler sağa yaslanmıştır. 

Çalışmamızın bütün üniteleri cümleyle başlar. Düşüncenin ilk aracı cümleden 

hareket ederek Türkçeyi öğrenmek ya da öğretmek en uygun yaklaşımdır. Türkçede yargı 

sondadır. Diğer bütün unsurlar yargıyı destekleyici olarak başta yer almaktadır.  
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Türkçenin temel düşünce ve hareket sistemini cümle oluşturur. Cümleyi ise yüklem 

yönlendirir. Cümleyi sağa yaslayarak geriye doğru diğer unsurları çoğaltmakla düşünce 

şekille desteklenmiş olur. İkinci Bölümde öğretilmesi hedeflenen kelimeler fiil ve isim eşit 

sayıda gruplandırılarak verilir. Kelimeler resimleriyle verildiği için ayrıca bir sözlük bölümü 

eklenmemiştir. İki seviyeli alıştırma gurubuna yer verilir. Birinci gurup ilgili ünite 

seviyesine uygundur. Bu gurupta öğrenciler öğrendikleri konuları dört beceri üzerinden 

pekiştirme imkanı bulacaklardır. İkinci gurup alıştırmalar ilgili ünite seviyesinin üstünde 

daha ileri konuları kapsayan özellikte olup daha fazla öğrenmek isteyen öğrencilerin 

ihtiyaçlarını karşılamaya yöneliktir.  Özel Metin bölümü, ilgili ünitede geçen kelimelerden 

örülmüş ve ünitenin dil bilgisi konusuna ön hazırlık özelliğinde dar kapsamlı bir metindir. 

Hedef kitlenin özellikle yazma ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik bir özellik taşır. 

Edebi metin ünitenin diğer bölümleriyle uyumludur. Diğer bölümlerde üzerinde durulan 

konunun edebi metin üzerinden anlaşılmasının, bir çeşit uygulamasının yapıldığı bir 

bölümdür. Edebiyat estetiği içerisinde dil bilgisi konusunun sezdirilmesi esasına göre 

düzenlenmiştir. Bu amaç edebi metnin anlaşılması çerçevesinde iki türlü metin altı 

sorularıyla pekiştirilir. Dil bilgisi öğretimini sezdirme yaklaşımıyla ele bu bölümde daha 

önceki bölümlerde işlenmiş, kavranmış olan dil bilgisinin sıra sadece adını vermeye 

gelmiştir. Daha önce yedirilmiş olan konu bazı önemli örneklerle pekiştirilir. Alt 

bölümlerden birisi olan Karşılıklı Konuşma bölümü çekirdek Türk ailesi üzerinden işlenir. 

Bu ailede çocuklar merkeze alınarak olayların örgüsü geliştirilir. Çocukların okulları, okul 

gezileri, öğretmenleriyle, anne, baba ve aile içindeki ve dışındaki diğer büyüklerle (dede, 

amca dayı gibi) olan ilişkileri, şehirdeki orta halli bir mahallenin yaşantısı (önemli günlerde 

ve dini bayramlarda önemli mekanların ziyaretleri, bayramlaşma kültürü, milli bayramlar, 

komşuluk ilişkileri, tarih derinliği ve kültür özelliği olan yerlerle yayla ve kaplıcalara yapılan 

geziler gibi) gerçek mekanlardaki çekimlerle yansıtılır. Konu akışı ünite akışına uygun belirli 

bir sistem içinde verilir. Bu sistem dizi film mantığı içinde olayların sıralanışı tamamen 

bağımsız değildir. Ancak bağımsız etkinlik olarak da kullanılabilir. Süreklilik olay 

kahramanları üzerinden sağlanmıştır. İçerik ünitelere bağımlıdır. Yine önceki üniteyi 

pekiştirme amacına yönelik olarak metnin içeriği bir önceki ünitenin içeriğinden oluşur. 

Görsel Metinde bir önceki ünitenin konu alanını anlatan görsellerden anlam bütünlüğü 

içerecek şekilde metin oluşturulur. Bu görsel metinler de önceki ünite konusunu yazılı ve 

sözlü becerileri pekiştirmeye yöneliktir. 

Dil öğretiminde uluslararası düzeyde gerekli kültürü öne çıkartan, özgün ve çağdaş 

bir yöntemle gerçekleştirilmiş olan bu çalışma uluslararası dil öğrenme kurlarına uygun 

olarak A1,A2, B1,B2, C1,C2 kurları şeklinde tasarlanmıştır. Pek çok materyalde ele 

alınmayan C2 Meslek Türkçesi olarak ele alınmıştır. Türkçe öğrenmek isteyen yabancılar 

amaçlarına göre “Turizm”, “Ticari İlişkiler Kurma ve Geliştirme”, ”Askeri Eğitim ve Askeri 

Güç Tanıma”, “Medya”, “Türklük (Türkoloji) Bilimi”, ”Ev ve Aile İlişkileri” v.b. 

guruplandırılmış ve bunlara yönelik ileri seviyede metinler hazırlanmıştır.  Ancak bu 

çalışma Türkçe öğrenmek isteyen her yaş gurubu, Türkçe Hazırlık sınıfları, Eğitim 

Fakülteleri Türkçe Öğretmenliği Bölümleri için kaynak eser, yöntem geliştirme ve 
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uygulama ihtiyacını ivedi şekilde karşılamak amacıyla “Başlangıç Seviyesi  A1 Kuru” 

olarak hazırlanmıştır. Diğer kısımlar da A2; B1, B2; C1, C2 kurları şeklinde yayınlanacaktır. 

Bu çalışmanın her bir ünitesi sekiz farklı yönü işleyen alt bölümden ve etkinliklerden 

oluşur. 

Ders sürecinde konunun pekiştirilmesi için yararlanılan metinler ise konu merkezli 

işlenir. Milli değerlere sahip çıkan metinlerin kültür taşıma özellikleri vardır. Toplumu 

yansıtan bu tür edebi metinler okuyucuda merak ve okuma zevkini geliştirmeye katkı 

sağlar. Ayrıca bu metinlerin ünite içerisinde işlenen dil bilgisi konularının örneklerine 

oldukça yüksek düzeyde yer verdiği görülmektedir. 

Bu çalışma, çoklu zekâ kuramına uygun; yaparak, yaşayarak öğrenme ve iş birlikli 

öğretim yöntemine uygun oluşturulmuş bir eser özelliği gösterir. Bu yönüyle uygulamaya 

yönelik olarak yetişmiş öğretmenlerin kaynak ve ders kitabı olma özelliğine sahiptir. Bu 

çalışmada genellikle uygulamaya dayalı metinler öne çıkartılır. Cümle, kelime yapıları, 

öğrenci merkezli alıştırmaları ile alanlar arası etkileşim ve temel dil becerilerini öğretme 

etkinliği aynı ünitede yer alır. Çalışmamız, bunun yanında konuları destekleyici olarak 

görsel metinlerle  işitmeye yönelik materyallerden en üst düzeyde yararlanır.  
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ÜNİTE I: SINIFTA 
I-CÜMLELER: Sesli Okuyunuz 

 

 OKU.  

                KİTAP OKU. 

 

 

VER.    

                      KALEM VER. 

 

 

 AL.     

      KİTAP AL. 

 

 

 

    VER. 

        KİTAP  VER. 

 

 

 

                                                      AL. 

                       KALEM  AL. 

 

 

                                                                                                                            

 YAZ. 

YAZI YAZ. 
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 ÇİZ. 

RESİM ÇİZ.  

ÇİZGİ ÇİZ. 

 SİL. 

YAZI SİL. 

ÇİZGİ SİL. 

RESİM SİL. 

MASA SİL. 

 YAP. 

DERS YAP. 

RESİM YAP. 

 ARA. 

SİLGİ ARA. 

KALEM ARA. 

 SOR. 

KİTAP SOR. 

RESİM SOR. 

 BUL. 

SİLGİ BUL. 

MASA BUL. 

ÇANTA BUL. 

 KOŞ. 

SEN KOŞ. 

 

GEL.  

O GELSİN. 
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

ALMAK BULMAK OKUMAK SİLMEK 

    

SORMAK VERMEK YAPMAK YAZMAK 

    
ARAMAK ÇİZMEK ÇİZGİ DEFTER 

    

DERS ÇANTA KALEM KİTAP 

  

 

 

MASA RESİM SİLGİ YAZI 
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III-ALIŞTIRMALAR: I  

A-Boş yerlere uygun kelimeleri yazınız. 
 

 

                                                                                                                         OKU. 
KİTAP..……....................... 

 

 

 

 

 

SİLGİ..……....................... 
 

 

 

 

..…….......................AL. 
 

 

 

MASA..……....................... 
 

 

..…….......................SOR. 
 

 

..…….......................BUL. 
 

 

..…….......................ÇİZ. 
 

                                                                       

B) Aşağıda verilen fiilleri kullanarak boşlukları anlamlı şekilde doldurunuz. 
 

“sormak, okumak, silmek, çizmek, vermek” 
 

Çizgi  ……ÇİZ……. 

Yazı     …………….. . 

Kalem   …………….. . 

Silgi    …………….. . 

Kitap  ……………... . 
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C)  Aşağıda karışık olarak verilen heceleri (sesleri) düzenleyerek  anlamlı kelimeler haline 

getiriniz. 

lemka : KALEM 

terdef :…………… 

giçiz :…………… 

tapki :…………… 

taçan :…………… 

simre :…………… 

Ç)  “Vermek” fiiliyle düzgün ve zıt anlamlı cümleler kurunuz. 

……KALEM VER. …KALEM AL…… 

…………………… …………………… 

…………………… …………………… 

…………………… …………………… 

…………………… …………………… 

D) Aşağıda verilen fiil ve kelimeleri doğru şekilde eşleştiriniz. 

Kalem  Okumak 

Resim Yazmak 

Kitap Vermek 

Defter Silmek 

Yazı Çizmek 

 

       
 
   

                  
 
 
 
 
 
 
Yukarıdaki resimde üniteyle ilgisi olmayan kelimeleri çiziniz. 

III- ALIŞTIRMALAR: II  

ders çiçek resim otel 

silgi defter kalem kuş 

koşmak almak çizmek vermek 

yapmak silmek aramak bulmak 

çanta uçmak masa sormak 
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1) Aşağıdaki cümlelerde parantez içinde verilen fiillerden doğru olanı işaretleyiniz. 

 

Resimdekileri defterlerinize (silin / yazın) 

 

Afşin ve Neslihan derste resim (çizin/okuyun) 

 

Ayça kitabı derste (ara / oku ) 

 

Ödevlerinizi bana zamanında (alın / veriniz) 

 

Resimleri derste (sor / çiz) 

 

Sorunun cevabını zamanında (bulun/çizin) 

 

 

 

2) Aşağıdaki fiilleri, verilen örneği inceleyerek tabloya yerleştiriniz.  

 

 

 

 

 

 

  

 

SEN 

 

O 

 

SİZ 

 

ONLAR 

 

  sor (sormak) 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

……. 

  

sorsun 

 

sorun(uz) 

 

sorsunlar 

 

 

3) Aşağıdaki resimlerin altına parantez içindeki fiilleri kullanarak uygun cümleleri 
yazın.  

 

sormak gelmek almak yapmak aramak 

okumak yazmak bulmak çizmek vermek 
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(bulmak) 

Yaşadığınız ülkeyi haritada bulun. 

(okumak) 

……………………………………………………… 
  

(sormak) 

……………………………………………………… 

(bulmak) 

……………………………………………………… 
  

(sormak) 

……………………………………………………… 

(sormak) 

……………………………………………………… 
  

(aramak) 

……………………………………………………… 

(çizmek) 

……………………………………………………… 
 

                                                                                       

 

 

IV- ÖZEL METİN  
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Sor. Kitap sor. Ara. Bul. Kitap ara, bul. Kitap al. Kitap oku. Ders yap. Çanta, kalem, 

silgi al. Defter al. Yazı yaz. Çizgi çiz. Masa çiz. Kuş çiz. Resim çiz. Resim yap. Kuş yap. Ders 

yap. 

 

ALIŞTIRMALAR  

A-Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

 

B-Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle yazınız. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

 

C-Metinde geçen işlerin öncesini  ve sonrasını yazınız. 

Önce İş, Durum Sonra 

Defter…AL… Resim çiz. …DERS..yap. 

Kitap…… Kitap al. ………… oku. 

Kitap……. Ders yap. Yazı…….. 

………bul. Resim yap. Çizgi ……... 

Kalem…….. sor. …….. silgi al. ………. …… 

 

 

Ç-Metinde geçen kelimeleri ve fiilleri eşleştiriniz. 
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Kitap  yapmak 

Masa aramak 

           Silgi bulmak 

Çanta silmek 

            Çizgi sormak 

Ders okumak 

 
D-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 
 

…ÇANTA….  ara. 

…………  al. 

Kitap ……….. . 

Defter ……… . 

……………. bul. 

…………. yaz. 

*Müzik yedi karanfil - gesi bağları.mp3  
V- EDEBİ METİN  

SAĞLIK ÖĞÜDÜ 
         

Seviyorsan canını, 

Vücuduna iyi bak. 

Kuvvetlendir kanını, 

İstersen çok yaşamak. 

 

Vakitli yat, erken kalk, 

Çok dikkat et zamana, 

Ne güzeldir yaşamak, 

Dinçlik verir insana. 

 

Sen yaşarsan, bu vatan, 

Ancak yaşar, yükselir. 

Bunu bil, böyle inan, 

Varlık, sağlıktan gelir. 

                            
                              Vehbi Cem AŞKUN 

 

-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 
 
A-Aşağıdaki  sorulara metne göre cevap veriniz. 
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1.Sağlıklı olmak önemli midir? Bu konudaki düşüncelerinizi kısaca belirtiniz. 

2.Şiire göre sağlıklı olunması için nelerin yapılması gerekir?  

3.Şiirde vatanın yaşaması, yükselmesi hangi koşulların gerçekleşmesine 

bağlanmıştır? 

4.Şaire göre sağlıklı yaşamak için neler yapılmalıdır? 

5. Şair sağlıklı yaşamakla vatan arasında nasıl bir ilişki kurmuştur? 

 6.Siz de sağlıklı yaşamakla ilgili üç öğüt veriniz. 

             “Vücuduna iyi bak.” 

            “Vakitli yat, erken kalk.” 

7.“Sağlık Öğüdü” adlı şiirden alınan yukarıdaki dizelerde sağlıklı yaşam için öğütler 

verilmektedir. Koyu renkle yazılmış olan kelimelerin dizelere katkısı nedir, söyleyiniz. 

 
B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 
            
1) “Bunu bil, böyle inan.”  

Yukarıdaki dizede bilmek ve inanmak fiilleri emir kipinde 2. teklik şahıs ile 

çekimlenmiştir. Siz de şiirde geçen diğer fiilleri bulup; emir kipinde şahıslara göre 

çekimleyiniz. 

2) Aşağıdaki şiirde yer alan fiilleri bulunuz. 

          “Vücuduna iyi bak.” 

          “Kuvvetlendir kanını,” 

          “Vakitli yat, erken kalk, 

         “ Çok dikkat et zamana,” 

          “Bunu bil, böyle inan”   

3)  Yukarıdaki dizelerde geçen fiilleri aynı kipte 1. teklik ve 1. çokluk şahıslarda 

çekimleyiniz.  

I. teklik şahıs bakayım; I. çokluk şahıs  bakalım   

……………… ……………….. ………….. ……………… …….. ………… ……………………   

VI-DİL BİLGİSİ: Emir Kipi 

Sil. Sor. Al. Ver. Yap. Ara. Çiz. Yaz. 
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Örneklerde görüldüğü gibi Türkçede yargı ifade eden her kelime bir cümledir. 

Cümleyi oluşturan bu kelimeler fiil ya da isim olabilir. Bir fiilden oluşan cümleler emir 

cümleleridir. Bu fiillere başka kelimeler de katılabilir. Yapılması kesinlikle istenen işin ifade 

edilme şeklidir. Bu cümleler bir kelimeden oluştuğu gibi daha fazla sayıda kelimeden de 

oluşabilir. Emir cümlesinde hem kip eki hem de şahıs eki aynı eklerle yapılır. Emir kipinde 

şahıslar için ayrı bir eke ihtiyaç yoktur. Eksiz fiiller emir ifadesi taşır. Yani her şahıs için ayrı 

bir emir eki vardır. Bunlar emir cümlesi olur. Örnek: 

Bunlar birer cümledir. 
 
Yargı ifade ederler. 
 

 

AL. 

YAP. 

ARA. 

ÇİZ. 

YAZ. 

Bunlar da birer cümledir. 
 
Bunlar da birer yargı ifade 
ederler. 

KİTAP OKU. 

DEFTER VER. 

SİLGİ, KALEM, BUL. 

 

 

VII- KARŞILIKLI KONUŞMA : SINIFTA (Sesli Okuyunuz) 

Öğretmen  :  İyi günler çocuklar! 

Öğrenciler  : Sağ ol! 

Öğretmen  :Benim adım Aysun Ersoy. Türkçe öğretmeniyim. Çocuklar, ilk dersimizde 

birbirimizle tanışalım derim. Evet! Tanışmaya senden başlayalım. 

Öğrenci 1  : Evet öğretmenim. 

Öğretmen  :Uzun bir yaz tatilini geride bıraktık. Adın ne? Yaz tatilinde neler yaptık? 

Öğrenci 1      :Benim adım Kutay Arıkoğlu. Yaz tatilinde Ankara’ya gittim. Orada birçok 

yer gezdim. 

Öğretmen  : Ankara’ da nereleri gezdin? 

Kutay   :Önce Anıtkabir’i ziyaret ettim. Daha sonra Gençlik Parkı’na gittim. 
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Öğretmen  : Anlaşılan bu yaz tatili senin için oldukça güzel geçmiş. 

Kutay   : Evet öğretmenim. 

Öğretmen  : Teşekkür ederim Kutay. Arka sıradaki kızımızı tanıyalım. 

Öğrenci 2  : Benim adım… 

Öğretmen  :Çocuklar öğretmenle konuşurken saygı gereği ayağa kalkınız. 

Öğrenci 2       :Benim adım Demet Aksu. 

Öğretmen  :Teşekkür ederim kızım, oturabilirsin. Evet! Şimdi bu arkadaşımızı tanıyoruz.  

Öğrenci 3     :Benim adım Oğuzhan Gökalp. 

Öğretmen  :Oğuzhan teşekkür ederim. Sen de yaz tatilinde yaptıklarından bahseder 

misin? 

Oğuzhan   : Elbette öğretmenim. Yaz tatilinde babama yardım ettim. Geri kalan 

zamanlarımda ise bol bol yüzdüm. 

Öğretmen   : Nerede yüzdün? 

Oğuzhan  : Çanakkale’de Güzelyalı’da yüzdüm. 

Öğretmen  : Aferin sana. İyiki de sağlıklı bir sporla uğraşmışsın. 

Oğuzhan  : Teşekkür ederim. 

Öğretmen  : Oturabilirsin. Arka sıradaki öğrencimizi tanıyalım. 

Öğrenci 4  : Benim adım Mehmet. 

Öğretmen   : Peki! Mehmet, kaç kardeşsiniz? 

Öğrenci 4  : Üç kardeşiz öğretmenim. 

Öğretmen   : Evet, çocuklar sizleri tanımak beni mutlu etti. Evet, çocuklar ileride ne 

olmak istiyorsunuz? Haydi kızım söyle bakalım. 

Öğrenci 5  : Türkçe öğretmeni olmak istiyorum. 

Öğretmen   : Evet, çocuklar ne güzel. Aranızda Ayşe gibi başka, öğretmen olmak isteyen 

var mı? 

Öğrenci 6  : Evet, öğretmenim ben de öğretmen olmak istiyorum. 

Öğretmen   : Gizem sen ne öğretmeni olmak istiyorsun? 

Gizem   : Matematik öğretmeni olmak istiyorum. 

Öğretmen   : Aranızda başka, öğretmen olmak isteyen var mı? 

Kutay     : Evet, öğretmenim ben de öğretmen olmak istiyorum. 

Öğretmen   : Kutay, sen ne öğretmeni olmak istiyorsun. 

Kutay             : Müzik öğretmeni olmak istiyorum. 
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Öğretmen   : Öyle mi! Peki! Bir müzik aleti çalabiliyor musun? 

Kutay   : Evet, öğretmenim çok iyi saz çalarım. 

Öğretmen   : Kutay, bir gün bizlere saz çalıp güzel bir türkü söyler misin? 

 

 

 

Kutay   : Elbette öğretmenim. Çok sevinirim.  

Öğretmen  : Çocuklar ! Kapı mı çalıyor? 

Öğrenciler  : Evet öğretmenim! 

Öğretmen  : Girin! 

Hizmetli  : Affedersiniz öğretmenim! Dersinizi böldüm. 

Öğretmen  : Buyur! Söyle! Bir şey mi var? 

Hizmetli  : Öğretmenim, beklediğiniz öğrencinin velisi gelmiş. Müdür Bey ile birlikte 

sizi bekliyorlar. 

Öğretmen  : Teşekkür ederim. Geliyorum. 

Öğrenciler  : Öğretmenim, dersimiz bitti mi? 

Öğretmen  :Evet çocuklar bitti. Önümüzdeki derste kaldığımız yerden devam ederiz. Zil 

çalana kadar serbestsiniz. 

Öğrenciler  : Peki öğretmenim. 

 

 

 

* Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. 
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1-Kutay yaz tatilinde neler yaptı? 

2-Kutay’ın yerinde siz olsaydınız yaz tatilinde neler yapardınız? Anlatınız.  

3-Kutay tatilde hangi şehirleri gezdi?  

4-Bu gittiği şehirlerde nereleri gezdi? 

5-Diğer öğrencilerden başka şehirlere gidenler var mı? Nerelere gittiler, ne 

yaptılar? 

6-Metne göre Kutay ve Oğuzhan gelecekte ne olmayı istemektedirler? Yazınız.  

7- Siz de seçmeyi düşündüğünüz meslek hakkında neler söylemek istersiniz? 

 

 

 
Pamukkale traverterler 

Siz  buresimdeki yeri gördünüz mü? 

 

 

VIII- GÖRSEL  METİN: Sınıfımızı Tanıyalım  

(Fotoğraflardan anladıklarınızı sözlü ve yazılı olarak anlatınız) 
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………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

1-Fotoğrafa göre öğrenciler sizce şu an hangi derstedirler? Neden? 

2-Öğrenciler bireysel bir çalışma mı, yoksa grup çalışması mı yapmaktadırlar? Bunu nereden 

anlıyoruz? Fotoğraftan hareketle yazınız. 

3-Resimdeki sınıfta gördüklerinizi yazınız. 

4-Sizce sınıfta yapılan grup çalışmaları mı, bireysel çalışmalar mı daha faydalıdır? Tartışınız. 

5-Bir öğretmen sınıfta sessizliği sağlayabilmek için neler yapabilir? Tartışınız. 

6-“Ödevini yap.” cümlesi emir kipiyle çekilmiştir. Yukarıdaki fotoğrafa göre siz de 

öğrendiğiniz şekilde iki cümle kurunuz. 

* BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 

 

1. Sen kitap al. 
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Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A Sil.  B Ver.  C Bul.   Ç Çiz. 

 

2. Sen çizgi çiz.  

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A Sil.  B Yaz.   C Oku.   Ç Yap. 

 

3. “resim” ile ”yapmak”  kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna benzer 

bir ilişki “yazmak” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A silgi  B masa   C defter Ç yazı 

 

4. “Sen defter ara.  --------  Sen defter bul.”  ………………………..-> 

İki cümle arasında zaman açısından takip ilişkisi vardır. Aşağıdaki cümlelerin 

hangisinde altı çizili cümleyi takip ilişkisi vardır? 

A Sen defter yaz.    C Sen defter çiz.        

B Sen defter al.     Ç Sen defter sor. 

 

5. “yazmak” ile “kalem” arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki 

“silmek”  kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A yazı   B resim C silgi  Ç defter 

 

6. “Sen kitap ara, ………. . Sen kitap oku.” İlk cümlede boş bırakılan yere 

getirilebilecek en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

A ver   B sor   C bul   Ç yap 

 

7. “Sen defter  …….. , resim çiz, ver.” cümlesinde boş bırakılan yere getirilebilecek 

en uygun kelime aşağıdakilerden hangisidir? 

A sor  B al  C ara   Ç sil 

ÜNİTE II: DIŞARIDA 
I-CÜMLELER: Sesli Okuyunuz 

OKU. 
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KİTAP OKU. 

SEN KİTAP OKU. 

ÖĞRENCİLER OKUSUNLAR. 

 

VER. 

ÇİÇEK VER. 

SEN ÇİÇEK VER. 

 

ARA. 

SEN ARA. 

SEN BANK ARA. 

O BANK ARASIN. 

 

BUL. 

SEN TOP BUL. 

SEN BANK BUL. 

 

AL. 

SİMİT AL. 

SEN SİMİT AL. 

O SİMİT ALSIN. 

 

GEL. 

SEN GEL. 

ONLAR GELSİNLER. 

 

GİT. 

SEN GİT. 

ONLAR GİTSİNLER. 

 

YE. 

SİMİT YE. 

SEN SİMİT YE. 

SEN ELMA YE. 

 

 

İÇ. 

SU İÇ. 

SEN SU İÇ. 

O SU İÇSİN. 
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AT. 

ÇÖP AT. 

SEN ÇÖP AT. 

ONLAR ÇÖP ATSIN. 

ÖĞRENCİLER ÇÖP ATSIN. 

 

KOŞ. 

SEN KOŞ. 

O KOŞSUN. 

 ÖĞRENCİLER KOŞSUN. 

  

KALK. 

SEN KALK. 

O KALKSIN. 

ÖĞRENCİLER KALKSIN. 

 

OTUR. 

SEN OTUR. 

O OTURSUN. 

ÖĞRETMEN OTURSUN 

ÖĞRENCİLER OTURSUN. 

 

UÇSUN. 

KUŞLAR UÇSUN. 

ONLAR UÇSUNLAR. 

 

OYNA. 

TOP OYNA. 

SEN TOP OYNA. 

ONLAR TOP OYNASIN. 

ÖĞRENCİLER TOP OYNASIN. 

 

YIKA. 

SEN BULAŞIK YIKA. 

O BULAŞIK YIKASIN. 

ONLAR BULAŞIK YIKASINLAR. 

II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  
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GELMEK GİTMEK KALKMAK İÇMEK 

    

KOŞMAK OTURMAK OYNAMAK UÇMAK 

    

YEMEK ATMAK BANK ÇİÇEK 

    

ÇÖP ELMA KUŞ ÖĞRENCİ 

    

ÖĞRETMEN SİMİT SU TOP 
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KUŞ  KUŞLAR 

 

 

 

BEN SEN O 

  

 

BİZ SİZ ONLAR 

 
Açıklama: Örneklerde görüldüğü gibi bir kuş fotoğrafı vardır. Bir de kuşların 

fotoğrafı vardır. Ayrıca bir nesne vardır. Bu nesnelerin adları yazılmamıştır. Konuşan 

kişinin durumuna göre ben, sen, o sözleriyle bu nesneler anlatılmıştır. Bir de bu 

nesnelerin çokluk ya da topluluk anlamı taşıyan resimleri vardır. Türkçede tek olan 

nesnenin birden çok olması yani çokluk şekilleri ses uyumuna göre   –lar / -ler ekiyle 

yapılır. Bu resimlerin adlarının yanına –lar / -ler eki getirilerek çokluk anlamı 

oluşturulmuştur. 
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III- ALIŞTIRMALAR :I  

A) Boş bırakılan yere yandaki resme göre uygun kelimeyi yazınız. 

           

     

 

                     SEN       ..................YAP. 

                           

 

                      SEN ........................ 

 

 

                    …………    SİMİT   ………. 

 

B)  Boş bırakılan yere karşıtını / zıddını yazınız. 

GEL 
X 

..GİT....... 

SEN .......... ...... X ..........   ............. OTUR 

……. YAZI …….. X .……. YAZI ………. 

…… TOP ……. X ….. …….   VER 

 

C) Aşağıdaki boşluklara “yemek, almak, çizmek, bulmak, okumak” kelimelerinden uygun 

olanını yazınız. 

 

SEN  ….....SU…..... İÇ. 
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SEN ÇANTA ..............  . 

SEN SİMİT ..............  . 

RESİM ..............  . 

SEN BANK   ...BUL....  . 

KİTAP ..............  . 

Ç)   İÇMEK, YEMEK, OKUMAK, ÇİZMEK, OYNAMAK, ALMAK kelimeleriyle  örnekteki 

gibi aşağıda cümle oluşturunuz.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

D)  Aşağıda verilen kelimeleri örneklerde olduğu gibi çokluk yapınız. 

Çiçek  :çiçekler Simit :………………….. 

Elma  :elmalar Çöp :………………….. 

Top  :…………………. Kitap :………………….. 

Öğrenci :………………… Kuş :………………….. 

 
Öğretmen  çöp  fırın  öğrenci  top 

simit  süzmek  bank kuş  sermek 

çiçek  atmak gelmek içmek  yemek 

kalkmak tabak oturmak su elma 

koşmak  oynamak uçmak  ocak gitmek 

Yukarıdaki resimde üniteyle ilgisi olmayan kelimeleri çiziniz. 
 

III- ALIŞTIRMALAR  :  II 

1) Aşağıdaki kelimeleri uygun olan resmin altına yazınız. 

Örnek: 

(KİTAP) SEN          KİTAP         OKU. 

(SU) ……….        …………      ………. 

(SİMİT) ……….        …………      ………. 

(RESİM) ……….        …………      ………. 

(TOP) ……….        …………      ………. 

(ÇİÇEK) ……….        …………      ………. 
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top    çiçek   ağaçlar  bank   elma  kuşlar   ağaç  çiçekler  kuş   elmalar 
 
 
 
 
 
 

     AĞAÇ                  KUŞLAR               …………           …...…                   ……..... 
 

 

 

 

 

  ………             ………….                ……                  …………      ………… 

 

2)Aşağıdaki cümlelerde koyu renkle yazılan isimleri teklikse çokluk, çokluksa teklik 

hale getiriniz. 

Öğrenciler, çöpleri yere değil, çöp kutusuna atınız. 

……………………………………………………….…………….……………. 

 

Hava sıcak olduğu için dolaptaki suyun hepsini içmişti. 

……………………………………………………….…………….……………. 

 

Bahçemizde  yeni açan çiçekler çok güzel kokuyordu. 

 

………………………………………………………..…………….……………. 

 

Simitin yere düşen susamlarını parktaki kuşlar yiyordu . 

…………………………………………………..…………….…………….…… 

 
İşten çıktıktan sonra  biraz yürür, sonra da ağacın altındaki bankta otururum. 
          ………………………………………………………….……………. 

 

Müşteriler manava yeni gelen  elmalardan da almıştı. 

 

………………………………………………..…………….…………….… 
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3) Çokluk ekleri,  isimlere çokluk anlamı dışında farklı anlamlar da katar. Buna göre 

aşağıdaki cümlelerde çokluk ekinin altı çizili olan isimlere kattığı anlam doğru 

verilmişse (D), yanlış verilmişse (Y) yazınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu akşam yemekten sonra Zeyneplere  
gideceğiz. (Aile)   …D……       

İngilizler tatil için daha çok Türkiye’nin 
güney sahillerini tercih ediyor. (Ulus) 
…... 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 
Bu ülkede daha nice Mimar Sinanlar doğacak.  
(Benzerlik) …... 

Arabalarını park etmek için yer 
bulamamışlar. (Sahiplik) …... 

        

                                    

 

 
 
 
 
 
 
Toplantıya Oğuz Beyler de katılacakmış.  
(Saygı) …... 

Sabahları mutlaka yürüyüş yapar. 
(Süreklilik) …... 

 
IV. ÖZEL METİN  

Kalk. Git. Sen Git. Top at. Top oyna. Sen koş, oyna. Su iç. Otur. Bank bul, otur. Sen 
kalk. O otursun. Öğretmen otursun. Kitap bul, oku. Kuşlar uçsun. Simit, elma ye. Çöpleri 
at. Çiçek al, gel. 
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ALIŞTIRMALAR  

A-Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

B- Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle yazınız. 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

………………………………………... 

C-Aşağıda verilen olayların öncesini ve sonrasını yazınız. 
Önce İş, hareket Sonra 

..SEN..kalk. Sen git. ..SEN..koş. 

.........koş. Sen ……... bul. Sen............ 

Sen........ Simit, elma ...... Simit.......  ........ 

........git. Çiçek al. ....... çiçek ....... 

....... al. Sen...........iç. Çöp........ 

Ç-Aşağıda verilen kelime ve fiillerle boşlukları doldurunuz ve cümle kurunuz. 

Çöp, simit, içmek, elma, almak, oynamak 

…ELMA.. ver. ………. ye. 

Top ……… . Çiçek ……… . 

Su ………. . ……… at. 

  

D-Aşağıda verilen teklik kelimeleri çokluk, çokluk kelimeleri de teklik yapınız. 

Çöp          :……………… Elma  :……………… 

Simitler    :……………… Öğrenciler :……………… 

Kuşlar      :……………… Çiçek           :……………… 

Öğretmen :……………… Top  :……………… 
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Çanakkale 57. Alay Şehitliği 

Çanakkale Sahil  

V. EDEBİ METİN: Sahil Yürüyüşü  

Dedem: “Çanakkale güzel bir şehir, ben oraya gittim. Benim sözlerimi dinle, sen de git,” 

dedi. Çanakkale’ye geldim. Ev tuttum. Okula kayıt oldum. Yeni insanlarla tanıştım. Onlar bana 

arkadaş oldular. Sonra arkadaşlarım denize gitti. Ben ihtiyaç kâğıdıma baktım. “Kalem al, silgi 

al, kalemtıraş al, defter al, Bengü kitabı al,” yazıyordu. Ben hepsini aldım. 

Dün öğretmenimiz bize, “Siz sahil boyu yürüyün. Yazı okuyun. Türkçe konuşun. Türkçe 

öğrenin ve alışın. Gezi yapın. Gezin,” dedi. Biz sahile geldik. Konuştuk. 

Bizim sarı ve uzun saçlı bir 

arkadaşımız: “Biz ayrılalım. Sen yürü!” 

Biz ayrıldık. Ben yürüdüm, güzel bir yer 

buldum. Deniz kenarına oturdum. 

Ayaklarımı aşağı sarkıttım. Denizde 

balıklar yüzüyor ve zıplıyordu. Balıkçı 

gördüm. Balıkçı seslendi: “Sen denize 

gir, ağı çek!” 

Diğer balıkçı: “Bana yardım edin! Ağa çok balık takılmış. Sen ağları dola, sen tut, onlar 

da gelsinler.” 

Burada balıkçılık önemlidir. İnsanlar balıkçılık ve tarım ile geçinir. Ben biraz daha 

yürüdüm, iskeleye geldim. Vapurlar 

Gelibolu Yarımadası’na gidiyor. 

Görevli, diğer görevliye bağırdı: “Sen git. 

Halatı demirden çıkar! Vapur dolu.” 

Biraz sonra iki afiş gördüm. Gezi afişleri 

idi. Yazı şöyle idi: 

“Çanakkale Şehitlik Gezisi – Git ve 

tarihi gör! Öğren! Orada yüzbinlerce kişi 

şehit oldu. Onlar geldiler ve geçtiler. Adları 

tarihimize yazıldı. Onların korkuları yoktu. Cesaretleri, inançları, vatan sevgileri vardı. Sen 

onların torunusun! Git! Atanı an! Görevini yerine getir!” 

Ben afişi okudum. Görevli adam beni gördü: 

“Onları ben astım. Sen diğer afişi de oku. Biz okuduk.” 

Ben: “Tamam.” 
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Turuva Atı, Çanakkale. 

“Turuva Gezisi – Beş bin yıllık bir şehir sizi bekliyor. Gelin! Görün! Tarihin medeniyeti 

ile buluşun! Homeros’a ve İlyada’ya kulak ver! 

Hemen bir bilet al! Seyahat çantanı hazırla! Gez, dolaş ve öğren!” 

Gezeyim dedim. Benim arkadaşlarım geldi. 

Görevli: “Sen bilet al, onlar da alsın.” 

Ben: “Teşekkür ederim, kolay gelsin.” 

Görevli: “Rica ederim. Memnun olacaksınız. Siz 

gezin. Görün. Dolaşın.” 

Ben bilet satın aldım. Yarın gideceğim. 

Görevliye tekrar teşekkür ettim. Deniz çok 

güzeldi, mavi denizi yarım saat izledim. 

Arkadaşlarım yanımda idi. Biraz daha yürüdüm. Vakit ikindi oldu. Sonra biz Turuva atının 

yanına geldik. Muhabbet ettik. Turistler Turuva Atı ile fotoğraf çekildiler. Onlar mutlu oldular.  

Bir arkadaşım: “Gel. Türk kahvesi içelim. Sonra yurdumuza gideriz.” 

Ben: “Siz için, ben geleceğim.” 

Onlar gittiler. Ben yalnız kaldım. Burayı sevdim. Biraz daha yürüdüm. Deniz kenarına 

geldim. Ben sessizliği seviyorum. Balıkçılar oltalarını çektiler. Akşam oluyor. Sokak lambaları 

bir bir yandı. Martılar uçuyor ve sanki “Akşam oldu, eve git!” diye bağırıyordu. Onları izledim. 

Bir adam yanıma geldi. 

Bir adam: “Sen deniz kenarında otur. Kitap oku. Martıları izle. Hayal kur. Martılara 

simit at, onları besle. Martılar simit yer.” 

Ben: “Siz ne yapacaksınız? 

Bir adam: “Ben hep buraya gelirim. Kitap okurum.” 

Gülümsedim. Burada oturmak bana iyi geldi. Dinlendim. Kalktım. Arkadaşlarımın 

gittiği yere geldim. Diğer arkadaşlarım yoktu. Yalnızca Eylül biriyle oturuyordu. Eylül bana 

doğru el salladı, bağırdı: 

Eylül: “Outis, biz buradayız. Buraya gel. Çabuk ol. Biz kahve söyleyelim. Hemen gel, 

otur. Kahve iç. Lokum ye. Su iç.” 

Yürüdüm. Selam verdim. Oturdum. Biz kahve söyledik. Beş dakika sonra köpüklü 

kahvelerimiz geldi. Sıcak kahvelerimizi içtik. Garsona teşekkür ettik. Ben daha önce garsonluk 

yaptım. Zor bir meslektir. Kahve ver, çay ver. Sipariş al, masa temizle. Garsonluk mesleği 

hakkında biraz düşündüm. O arada Eylül bana tekrar seslendi: 

“Bak, bu benim yeni arkadaşım, onun adı İlhan. Onunla tanış.” 

Ben: “Merhaba İlhan, benim adım Outis, tanıştığımıza memnun oldum.” 
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Türk Kahvesi   

İlhan: “Ben de öyle.” 

Ben: “Aa, bakın! Rengarenk bir kuş…” 

Bu hayatımda gördüğüm en güzel kuştu. 

Akşam olduğu için renkli kanatları zar zor 

gözüküyordu. Biz birer tane de çay söyledik. 

Muhabbet ettik. Güldük ve eğlendik. Sonra 

kalktık. İlhan ile Eylül bir şey konuşuyorlar.  

Eylül: “Sen burada bekle. Bir yere ayrılma. Ben 

hemen geleceğim.” 

Onlar gittiler. Ben bekledim. Denizi izledim. Kuşları izledim. Kuşlar uçuyor. Üşüdüm. 

Montumu giydim. Hava soğuktu. Biraz daha bekledim. Sonra Eylül geldi. Biz otobüse bindik. 

Otobüs doluydu. Birçok kişi ayakta yolculuk etti. Şoför, “Boş yerlere ilerleyiniz,” dedi. Biz 

arkaya gittik. Yeni yolcular bindi. Onlar ayaktaydılar. Biz yurda geldik. Otobüsten indik. Eylül 

ile vedalaştık. 

       Muhammet Alperen Akgün 

METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 

A-Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

1- Okuduğunuz öykünün ana kahramanı sahilde yaptığı bir yürüyüşü anlatmaktadır. 

Kahraman neden sahil yürüyüşü yapmıştır? 

2- Metnin kahramanı yürüyüşünde sokakta nelerle karşılaşmıştır? 

3- Ana karakterin gördüğü afişlere bakınız, yanındaki yazıları okuyunuz. Gezi için neden 

merak uyandırmış olabilir? 

4- Metinde kişiler Türk kahvesi içmektedir. Hiç Türk kahvesi içtiniz mi?  

5- Siz de geldiğiniz şehirde bir yürüyüş yaptınız mı? Yazarak ifade ediniz. 

6- Öykünün kahramanı sahil yürüyüşünde kimlerle karşılaşmıştır? Sözlü olarak ifade ediniz. 

7- Metindeki afişte yer alan “Çanakkale Şehitlik Gezisi – Git ve tarihi gör! Öğren!” ifadesi 

sizin için ne anlama gelmektedir? Çanakkale Savaşı hakkında neler biliyorsunuz? Tartışınız 

ve araştırınız. 

8-Turuva şehri ile ilgili neler biliyorsunuz? Afişte “Homeros’a ve İlyada’ya kulak ver!” derken 

ne kastedilmek istenmiştir? Sorunuz, araştırınız. 
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B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını metne göre cevaplandırınız. 

Denizi izledim.  

Kuşları izledim.  

Üşüdüm. Montumu giydim.  

Biraz daha bekledim. 

1-Yukarıdaki dizelerde renkli yazılmış olan ek, öyküdeki olayı dile getiren kişinin (ben) 

yerine kullanılmıştır. Siz de örnek dizelerden hareketle, “Sahil Yürüyüşü” metninde kişi 

adlarının yerine kullanılan kelimelere örnekler bulunuz. 

2- Aşağıda karışık olarak verilen cümlelerdeki zıt anlamlı kelimelerin altını çizerek 

gösteriniz. 

Ben: “Teşekkür ederim, kolay gelsin.” Sıcak kahvelerimizi içtik. 

Hava soğuktu. Sipariş al, masa temizle. 

Kahve ver, çay ver. Zor bir meslektir. 

Vapur dolu. Şoför, “Boş yerlere ilerleyiniz,” dedi. 

 

3- Metinde geçen “kahve”, “kuş” ve “balık” kelimeleri, aynı türden varlıkların sadece birer 

tanesini belirtmektedir. Örneklerde olduğu gibi aynı türden bir tek varlığı anlatan adlara 

teklik ad denir. “kahve”, “kuş” ve “balık” kelimelerini -ler, -lar ekleri yardımıyla birden fazla 

varlığı anlatacak şekilde kullanabiliriz. “kahveler”, “kuşlar”, “balıklar” kelimeleri birden fazla 

varlığı anlattıkları için bu tür adlara çokluk ad denir. 

Siz de metinden teklik ve çokluk bildiren adlara örnekler bulunuz. Bulduğunuz 

örnekleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. 

 

4- Aşağıdaki cümlelerde yer alan kişi ve nesnelerin yerine hangi kelimeler gelebilir? 

Örnekteki gibi yazınız. 

 

İlhan ile Eylül bir şey konuşuyorlar: Onlar bir şeyler konuşuyorlar. 

Şoför, “Boş yerlere ilerleyiniz,” dedi. ……..“Boş yerlere ilerleyiniz,” dedi. 

Balıkçılar oltalarını çektiler. ……..oltalarını çektiler. 

Sonra Eylül geldi. Sonra ……... geldi. 

Görevli, diğer görevliye bağırdı. ……, diğer görevliye bağırdı: 
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“SAHİL YÜRÜYÜŞÜ” METNİNİN ETKİNLİKLERİ 

1-a) Aşağıdaki hayvan isimlerini yazınız. Metinde geçen hayvanların yaptıkları bazı 

işleri (hareketleri) yazınız. 

 

  
 

…balık (takılır)……. 

  

 ………………… 

 

………………. 

   

………………… ………………….. ……………………. 

 
1-b) Bu hayvanlar biz Türklerin hayatında önemli bir yere sahiptir. Üç tarafı denizlerle 

çevrili, yarımada olan ülkemizde balıkçılık önemli bir faaliyettir. Martılar, özellikle İstanbul ve 

Çanakkale’nin önemli bir sembolü haline gelmiştir. Bulduğunuz bu hayvan isimleriyle birer 

cümle kurunuz. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

2-Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri metinden bularak yazınız. 

Yeni insanlarla ..tanıştım…. 

Sonra arkadaşlarım denize ……. 

Onlar ……. ve ……....  

Tarihin medeniyeti ile ………!  
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Ben bilet satın ………...  

Yalnızca Eylül biriyle ………..  

3- Aşağıda verilen kelimelerin geçtiği satırları metinden bularak yazınız. 

YOLCU …Yeni yolcular bindi..... 

KUŞ ………………………….. 

GİTMEK ………………………….. 

YANMAK ………………………….. 

UÇMAK ………………………….. 

KAHVE ………………………….. 

DÜŞÜNMEK ………………………….. 

HAVA ………………………….. 

 

VI. DİL BİLGİSİ: Şahıs Zamirleri  ve Ekler 

Ben su içtim. Biz su içtik. 

Sen su içtin. Siz su içtiniz. 

O su içti. Onlar su içtiler. 

 

Türkçede konuşan kişi ben, konuşan kişiler biz olur. Dinleyen kişi sen dinleyenler siz 

olur. Uzaktaki adı geçen o, uzaktakiler, adı geçenler onlar olur. 

Bu kelimelerin fiillerde ek olarak karşılığı vardır. Fiillerin cümlede kullanıldığı 

durumlarda yani cümlede I. ve II. şahıslar için kesinlikle ek kullanılır. Emir kipi dışında III. 

Şahıslar için ek kullanılmaz.  

Şahıs zamirleri cümlede varlıkları kişi olarak temsil eden, onların yerine geçen 

kelimelerdir. Yani varlıkların (kişilerin, nesnelerin) yerini geçici olarak tutan kelimeler 

zamirdir.  Bazen cümlelerde özellikle bir kelime olarak yer alırlar. Bazı cümlelerde ise 

zamirler  kelime şeklinde bazen hem kelime hem de yüklemlerde şahısları ifade etmek için 

“ek” olarak yer alırlar.  Zamirler kişiyi belirtmek için bütün cümlelerde “ek” şeklinde yer 

alırlar. Cümleler şahıslar tarafından gerçekleştirilir. Fiilleri şahıslar yapar. Cümlede en 

önemli unsur şahıs ekleridir. Türk dilinde şahıs kavramının yer alışı şu şekilde gösterilir: 
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  I. Teklik şahıs  : ben (konuşan) 

 II. Teklik şahıs : sen (dinleyen) 

III. Teklik şahıs : o (adı geçen) 

  

 I. Çokluk şahıs : biz  (konuşanlar) 

 II. Çokluk şahıs : siz (dinleyenler) 

III. Çokluk şahıs : onlar(adı geçenler) 

O SU İÇTİ.   SEN SU İÇ.  BEN SU İÇTİM. ONLAR GELSİN 

Altı çizili olan bu kelimeler şahıs ifade ederler. Bu kelimeler zamirdir. 

 

Sen gel. Beni gör. Ona bak. Onlara söyle. Onunla git. Onlar sizsiniz. 

Açıklama: Zamirler ad çekim ekleri alarak anlam ilişkisinde bulundukları kelimelerle 

tamlama ve kelime gurupları oluşturabilirler. Ek fiil ve bildirme ekleri alarak cümlede özne, 

nesne, yer tamlayıcısı, zarf ve yüklem olabilirler. Fiilin gösterdiği oluş ve kılışın şekle zamana 

ve şahsa bağlı bir yargıya dönüşerek bitmiş bir duruma gelmesini fiilin sonuna getirilen 

şahıs ekleri sağlar. Şahıs ekleri fiilin gösterdiği, yargıyı oluş ve kılışı kimin hangi şahsın 

yaptığını gösterir. Şahıs ekleri fiildeki yargıyı bir şekil ve zaman kalıbı içinde kişilere 

bağlayan eklerdir. Cümlede yer alan  bir fiilde konuşan, dinleyen ve kendisinden söz edilen 

olmak üzere üç şahıs vardır. Ayrıca bunların üç tane de çokluk şekilleri vardır. Çokluk 

yapılacaklarında “-lar –ler” eklerinden birini alırlar. Bütün cümlelerde şahıs (kişi) ekleri 

bulunur. Varlığı zorunlu olan bu ekler bazen düşebilir, yok gibi görünebilir ama aslında o 

cümlede vardırlar. Onlar yok olmamıştır. Sadece görünmezler. 

 

Aşağıdaki karşılıklı konuşma metninde boş bırakılan yerlere ben, sen, o, biz, siz, onlar kişi 

zamirlerinden uygun olanlarını getiriniz. 

 

Oğuzhan: İyi günler, nasılsınız öğretmenim? 

Ayşe Öğretmen: Teşekkür ederim. ........... iyiyim.  ............ nasılsın? 

Oğuzhan: Teşekkür ederim.   ............. de iyiyim.  

Ayşe Öğretmen: Okullar açıldı. Yeni eğitim-öğretim yılı hayırlı, uğurlu olsun 

Oğuzhan: Yeni eğitim-öğretim yılı ............... de hayırlı olsun öğretmenim. 

Ayşe Öğretmen: Kutay'ı okulda göremedim. Yoksa ......... bugün okula gelmedi mi? 

Oğuzhan: Evet öğretmenim. Kutay hastaymış. .......... de okuldan çıkınca hep beraber    

............a gitmeye karar verdik. ............ de ................imle birlikte Kutay'ı ziyarete 

gelmek istemez misiniz? 
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 Ayşe Öğretmen: Evet, elbette gelmek isterim. Dersin bitiminde görüşürüz o zaman. 

 Oğuzhan: Görüşmek üzere öğretmenim. İyi dersler. 

 

Türkçede üç (Tip) türlü şahıs eki vardır: 

1-Zamir kökenli olanlar :  

(Teklik) 1) -Im/-Um, 2) -sIn/-sUn, 3) ----- ; 

(Çokluk) 1) -Iz /-Uz, 2) -sInIz /-sUnUz, 3) -lAr 

 

2-İyelik kökenli olanlar : 

(Teklik) 1) -m, 2)  -n, 3) ……... ; 

(Çokluk) 1) -k, 2) nIz,/ nUz, 3) lAr 

 

3-Emir kipindekiler :  

(Teklik) 1) -AyIm, 2) -----, 3) -sIn,/-sUn; 

(Çokluk) 1) -AlIm, 2) -In, 3) -sInlAr/-sUnlAr 

 

*Hatırlatma: 

Siz çöpleri atınız.  Sen çiçek leri getir.  Sen resim leri al. Sen elmaları ye. Onun 

kuşları uçsun. Onun öğrenci leri gelsin. 

Örneklerde görüldüğü gibi Türkçede bütün kelimeler “-lar /-ler” eklerini alarak çokluk 

yapılır. Bu çokluk ekleri çoğu zaman  “- i / - ı”  eklerini alırlar. Bu eklerin değişik görevleri ve 

adları vardır.  Çokluk ekleri bu durumda  “ - ler - i  / - lar – ı”  şeklinde kullanılırlar. 

kuş    > kuşlar     >  kuşları 

çiçek    > çiçekler > çiçekleri 

kapı    > kapılar > kapıları 

resim   > resimler > resimleri 

 

VII. KARŞILIKLI KONUŞMA :SABAH (Sesli Okuyunuz) 

Kutay  : - Günaydın Oğuzhan! 

Oğuzhan : - Günaydın. 

Kutay  :- Nasılsın, Oğuzhan? 
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Oğuzhan :- İyiyim, Kutay. Sen nasılsın? 

Kutay  :- Sağ ol. Ben de iyiyim. 

Oğuzhan :- Şeyy! Pek iyi görünmüyorsun. 

Kutay  :- Evet, ben bugün biraz üzgünüm. 

Oğuzhan :- Sen, neden üzgünsün? 

Kutay  :- Dün gece iyi uyuyamadım. 

Oğuzhan :- Niçin? 

Kutay  :- Annem hastalandı. Babam onu doktora götürdü. 

Oğuzhan :- Geçmiş olsun. Üzüldüm. Annene acil şifalar dilerim. 

Kutay  :- Teşekkür ederim. 

Oğuzhan :- Annenin nesi var? 

Kutay  :- Bilmiyorum, anlatmadılar. 

 

Oğuzhan :- Peki şimdi nasıl? 

Kutay  :- Daha iyi. Evde dinleniyor. 

Oğuzhan :- Ben daha sonra ziyaret ederim. 

Kutay  :- Annem çok sevinir. Her zaman gelebilirsin. 

Oğuzhan :- Teşekkür ederim. 

Kutay  :- Sen nereden geliyorsun? 

Oğuzhan :- Dışarıda işlerim vardı. Çarşıdan geliyorum. 

Kutay  : - İşlerin bitti mi? 

Oğuzhan : - Evet, bitti. Şimdi eve gidiyorum. 

Kutay  : - Erken kalkan yol alır, derler. Demek bu söz bunun içinmiş. Haydi, eve 

sen onunla yürü! 

Oğuzhan :- Olur. Ya, sen nereden geliyorsun? 

Kutay  :- Ben de sıcak ekmek aldım. Yolda soğudu. 
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Oğuzhan :- Kutay bak! Sizin bahçede bir köpek var. 

Kutay  :- Hani nerede? 

Oğuzhan :- İşte, kapının yanında duruyor! 

Kutay  :- Haydi gel, bakalım! 

Oğuzhan :- Bu kadar hızlı yürüme. Sana yetişemiyorum. Dur. 

Kutay  :- Bak, o da bize doğru bakıyor. 

Oğuzhan :- Adı ne acaba? 

Kutay  :- Adı yoksa biz koyarız. 

Oğuzhan :- Çok sevimli bir köpek! 

Kutay  :- Bak, tasması var! Üzerinde adı yazıyor. 

Oğuzhan :- Topaç! 

Kutay  :- Çok güzel bir adı var. Buraya nasıl geldi acaba? 

Oğuzhan :- Kaybolmuş! 

Kutay  :- Sen nereden anladın? 

Oğuzhan :- Çok temiz köpek. Ayrıca bir tasması var. 

Kutay  :- Öyleyse sahibi onu arıyordur. 

Oğuzhan :- İnşallah onu evlerinin yakınında bulurlar. 

Kutay  :- İnşallah!  

Kürşat :- Kutay! 

Oğuzhan  :- Biri “ Kutay “ diye sesleniyor. 

Kutay  :- Bu babamın sesi. 

Oğuzhan :- Merak etmiş. Sen hemen eve git. 

Kutay  :- Haklısın. Haydi bir an önce sen de evde ol! 

Oğuzhan :- Kutay hoşça kal. Topaç, sen de hoşça kal. 

Kutay  :- Hoşça kal Oğuzhan.  

 

 

 

      

* Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız.  

1-Yukarıdaki metinde bahsi geçen köpek nerelere gitmiştir, öğrendiğiniz kelimelerle 

anlatınız. 

2-Yukarıdaki metinde insanlar birbirlerine nasıl selam veriyor? Sizin ülkenizdeki 

selamlaşmayla metindeki selamlaşmayı söz ve hareketlerle karşılaştırınız. 

3-Köpeği öğrendiğiniz kelimelerle çağırınız. Siz de köpekle konuşunuz. 
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VIII- GÖRSEL METİN: Çevremizi Tanıyalım   

(Fotoğrafta gördüklerinizi sözlü ve yazılı olarak anlatınız.) 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

Çevremizi tanıyalım 

1-Fotoğrafta gördüğümüz okul öğrencilerinden biri arkadaşınız olsaydı teneffüste ne 

yapmasını söylerdiniz? 

2-Fotoğrafta gördüğümüz okulun bahçesi sizce top oynamaya müsait midir? Neden? 

3-Öğrencilerin farklı faaliyetlerde bulunabilmesi için bir okulun bahçesinde bulunması 

gerekenler sizce nelerdir? 

4-Eğitim öğretim yapılan kurumların çevresinde siz ne görmek isterdiniz? 

5-“Ders bitsin.”  ……… . (gitmek, …..)” verilen örnek cümlelerdeki gibi uygun şahıs ekiyle üç 

cümle söyleyiniz ve yazınız.  
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* BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 

1.  Sen kalk. 

      Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Uç.       B- Kalk.   C- Otur.  Ç- Git. 

       

2.“su” ile “ içmek”  kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki 

“simit” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A- atmak B- oynamak   C- koşmak   Ç- yemek 

       

3.“Sen gel.” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 

A- Ye.    B- Git.    C- Uç.    Ç- Koş.  

 

4.  “top” ile “ oynamak”  kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna benzer bir 

ilişki “oturmak” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?       

A- öğretmen   B- bank  C- masa  Ç- kuş 

 

5.  “Sen git. Çiçek al. ……… çiçek ……. .”  boşlukları cümlenin akışına uygun olarak 

doldurunuz. 

A- O-ver.  B- Sen-ver.  C- Sen-bul.  Ç- Sen-at. 

 

       6. “Sen …… . Simit, su al. …….. ye.” boşlukları cümlenin akışına uygun olarak 

doldurunuz. 

A- bul-simit  B- git-simit  C- ara-su  Ç- git-su 

 

7. “Siz topları bul, öğrenciler oynasın.” cümlesinde altı çizili                                                               

         1     2                   3             4 

kelimelerden hangisi anlamı bozmaktadır? 

A- 1   B- 2   C- 3   Ç- 4 

8.“ Onlar toplasın, sen çöpleri atın.” cümlesinde altı çizili  

          1                     2        3      4             

kelimelerden hangisi anlamı bozmaktadır? 

A- 1   B- 2   C- 3   Ç- 4 

 

   9“Sen elmaları ye. O suyu içsinler.” cümlesinde altı çizili kelimelerden 

          1       2             3             4  

 

hangisi anlamı bozmaktadır? 

A- 1   B- 2   C- 3   Ç- 4 
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ÜNİTE III: MUTFAKTA 
I CÜMLELER: Sesli Okuyunuz 

KUŞ UÇTU. 

ONLAR UÇTU. 

KUŞLAR UÇTU. 

                                                                                                           

KALK. 

O KALKTI. 

SEN KALKTIN. 

 

DOĞRADI. 

O DOĞRADI. 

O EKMEK DOĞRADI. 

 

YIKADI. 

O ÖRTÜ YIKADI. 

SEN ELMA YIKA. 

O BULAŞIKLARI YIKADI. 

 

                                                                                                   SİL. 

OCAK SİLDİN. 

SEN OCAK SİL. 

SEN OCAK SİLDİN. 

 

KALDIR. 

SOFRA KALDIRDIN. 

KİTAPLARI KALDIR. 

TABAKLARI KALDIR. 

SEN SOFRA KALDIRDIN. 

 

GETİR. 

 SEN FIRIN GETİRDİN. 

O BUZDOLABI GETİRDİ. 

SEN TENCERE, TABAK GETİR. 

 

GÖTÜR. 

ONLARI GÖTÜRDÜ. 

O TABAK GÖTÜRDÜ.  

SEN SANDALYE GÖTÜR. 
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YAKTI. 

OCAK YAKTI. 

O OCAK YAKTI. 

SEN FIRIN YAKTIN. 

 

O PİŞİRDİ. 

ONLAR PİŞTİ. 

SEN EKMEK PİŞİRDİN. 

ONLAR EKMEK PİŞİRDİ. 

 

DOĞRADIK. 

EKMEK DOĞRADIM. 

O EKMEK DOĞRADI. 

 

SERDİK. 

ÖRTÜ SERDİK. 

BİZ ÖRTÜ SERDİK. 

ONLAR ÖRTÜ SERDİLER. 

 

DÖKTÜN. 

O SU DÖKTÜ. 

O ÇÖPLERİ DÖKTÜ. 

 

O SÜZDÜ. 

ONLARI SÜZDÜ. 

O BULAŞIKLARI SÜZDÜ. 

 

DİZDİ. 

O HECELERİ DİZDİ. 

SEN KİTAPLARI DİZDİN. 

ONLAR HARFLERİ DİZDİ. 

 

SIRALADI. 

ONLAR SIRALADI. 

BİZ HARFLERİ SIRALADIK. 

SEN HARFLERİ SIRALADIN. 
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

DOĞRAMAK KALDIRMAK YAKMAK GETİRMEK 

    

SÜZMEK YIKAMAK DÖKMEK SERMEK 

    

PİŞİRMEK GÖTÜRMEK EKMEK TABAK 

    

BUZDOLABI  OCAK                                           ÖRTÜ BULAŞIK 

    

FIRIN          SANDALYE SOFRA TENCERE 
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III- ALIŞTIRMALAR :  I  

A) Aşağıdaki boşlukları uygun olan eklerle doldurunuz. 

SEN TABAKLARI SİL..Dİ.....N. 

BİZ FIRIN AL.......K. 

BEN ÖRTÜ SER......M. 

BİZ   ÖRTÜLERİ YIK… . 

SEN SU İÇ…….N . 

SİZ DOĞRA……..NIZ. 

ONLAR  TABAKLARI GÖTÜR.......... 

B)  Aşağıda verilen cümlelerin şahıslarını yazınız. 

..SEN…   sandalye getir. 

……    ekmek doğradım. 

…...    bulaşık yıkadı. 

…...    oturdunuz. 

……    ekmek pişirdin. 

C) Aşağıda verilen kelimeleri karşılarında belirtilen zaman ve şahıs eklerine göre yazınız. 

Uçmak : Uçtunuz  (Görülen geçmiş zaman, II. çokluk şahıs) 

Dökmek :   (Görülen geçmiş zaman, I. teklik şahıs) 

Yıkamak :   (Görülen geçmiş zaman, III. çokluk şahıs) 

Doğramak :   (Görülen geçmiş zaman, I. çokluk şahıs) 

Getirmek :   (Görülen geçmiş zaman, III. teklik şahıs) 

Kaldırmak :   (Görülen geçmiş zaman, II. çokluk şahıs) 

Ç)  Aşağıda verilen fiilleri karşılarındaki kelimelerle uygun şekilde eşleştiriniz. 

Ocak  Silmek 

Ekmek Kaldırmak 

Kuşlar Uçmak 

Bulaşık Getirmek  

Sofra Doğramak 

Tabak Yıkamak 
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D)  Aşağıda karışık olarak verilen kelime ve fiillerle görülen geçmiş zamanın I. teklik 

şahsına göre cümleler kurunuz. 

Çöp : Ben çöp döktüm. Pişirmek :…….....……… 

Ekmek    :……………….… Götürmek :………………… 

Örtü       :………………… Dökmek :………………… 

Sandalye:………………… Yıkamak :………………… 

Tabak      :………………… Getirmek :………………… 

III- ALIŞTIRMALAR:II  

1-Aşağıda verilen örneği inceleyerek noktalı yerlere uygun şahıs eklerini kullanarak 

cümleler yazınız.  

  

Ben yemek yiyorum 

Yemek yiyorum 

Biz ………………………..……………………….. 

………………………..…………………………….. 

  

Siz  ………………………..……………………….. 

………………………..…………………………….. 

Sen  ………………………..……………………….. 

………………………..…………………………….. 

  
O  ………………………..……………………….. 

………………………..…………………………….. 

Onlar ………………………..…………………… 

………………………..…………………………….. 
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Sevgil i  Anneciğim,  

 

Görüşmeyel i  daha iki  gün oldu a ma ben seni şimdiden çok özled…. 

Bir ay sensiz  nasıl  geçecek bilemiyor…..  Seni özledikçe ,  bana  seni    

hatırlatan  şeylerle  uğraşmak   ist iyor….. Çünkü o zaman  kendimi daha 

iyi  hissediyor…..  

Yarın sabah burada olacak…….Onlara çok güzel bir  kahvaltı  

hazır lamak istiyor….  

Hatırl ıyor  mu…..? Yazın sabahları  bi rl ikte  erken kalkardı… ve 

kahvalt ı  iç in babamın o çok sevdiği  zeytinl i  ekmeklerden pişir ir… Sen 

ekmekleri  f ır ına at ınca,   her yer  mis gibi  zeyt inli  ekmek kokardı.  Bu arada 

ben de  masaya en sevdiğim çiçek l i  örtüyü sererdi….Tabakları  yerleşti rmek 

kardeşimin iş i  olduğu için  onlar ı  el lemezdi….. Zaten Nilay mutfaktaki  

hazırl ığı  duyar duymaz te laş la masaya doğru koşardı…..  Tabaklardan 

sonra,  sandalyeleri  de  büyük bir  ciddiyet le  düzelterek ‘ ‘  Çabuk ol…. 

babamı çağır ıyor….’’  derdi .  Sen pişen ekmekleri  di l imleyerek son 

düzeltmeleri  yapardı….. Babamın da mutfağa ge lmesiy le bi rl ikte  

hazırl ıklar keyif l i  bir  kahvaltıya dönüşürdü.  

 Şimdi de yeğenler im için öyle bir  kahvaltı  planlıyor…. Bu defa 
yalnız o lduğum için,  hazır l ıklara akşamdan başladı…… Umar….. ,   
onların da hoşuna gider. . . . .  Vaktim daraldığı  için mektubuma burada son 
veriyor….. .Lütfen s iz de bana yaz….  

Kağıttan bi le  olsa e l imde sizden bir  parça tutmak bana iyi  gelecek.  
Birbirinize çok iyi  bak…...  

 

Sevgilerle ,  

Kızın Yasemin  

2) Aşağıdaki mektupta boş bırakılan yerlere uygun şahıs eklerini yazınız. 
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IV- ÖZEL METİN  

O geldi. Ben sandalye getirdim. O oturdu. Biz ekmek doğradık. Biz ocak yaktık. Ekmek 

pişirdik. Siz fırında ekmek pişirdiniz. Ben ekmek yedim. Onlar tencere tabak yıkadılar. Sen 

kalk, su getir. Onlar örtü serdi. Sen sofra kurdun, biz kaldırdık. Sen tencere, tabak getir. Biz 

elma, ekmek yedik. Biz bulaşıkları götürdük. Onlar bulaşıkları yıkadılar. Biz buzdolabı aldık.  

 

ALIŞTIRMALAR  

A-Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

B- Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle yazınız. 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

C-Aşağıda verilen soruları metne göre cevaplayınız. 

Kim ekmek doğradı, pişirdi? : …………………………………… 

Fırında ne pişirdiniz?  : …………………………………… 

Bulaşıkları kim yıkadı?  : …………………………………… 

Sofrayı kim kaldırdı?  : …………………………………… 

Onlar ne serdi?   : …………………………………… 

Ç-Metni yeniden okuyarak aşağıda verilen cümlelerin başına doğruysa “D”, yanlışsa “Y” 

yazınız. 

….. Sen bulaşık yıkadın. 

….. Biz bulaşıkları yaktık. 

….. Onlar buzdolabı aldılar.  

….. Biz fırında ekmek pişirdik. 

….. Onlar masaya örtü serdi. 

….. Onları tabaktan tencereye döktüler. 

 

D-Aşağıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şahıs ekleri ve şahıs ifade eden 

kelimelerle doldurunuz. 

........ su döktün. 

…..... bulaşıkları yıkadılar. 

Ben ekmek pişirdi… . 

……..  ekmek pişirdiniz. 

……. örtü serdik. 

Sen buzdolabı aldı… . 

Biz elma, ekmek yedi… . 

Onlar örtü serdi…. . 
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V- EDEBİ METİN 

                                                    MEVSİMLER 

Oh! Açıldı gözüm, gönlüm... 

Gördüm... Gördüm...  

Gördüm... Gördüm... 

-Dur, bağırma avaz avaz. 

Neyi gördün a yaramaz? 

 -Dallar çiçek açtı açtı. 

Kırlangıçlar uçtu uçtu, 

Kar eridi, sular coştu. 

-Oh! Açıldı gözüm, gönlüm... 

Gördüm... Gördüm...  

Gördüm... Gördüm... 

-Dur, bağırma avaz avaz. 

-Neyi gördün a yaramaz? 

-Yeşil başak altın oldu. 

Değirmene buğday geldi. 

Ne güzeldi, ne güzeldi. 

-Oh! Açıldı gözüm, gönlüm... 

Gördüm... Gördüm...  

Gördüm... Gördüm... 

_Dur, bağırma avaz avaz. 

Neyi gördün a yaramaz? 

_Neler gördü, neler gözüm, 

Bağda salkım salkım üzüm. 

Yerde yaprak sarı sarı, 

Yağmur coşturdu suları. 

Tepelere sisler indi, 

Ne şirindi, ne şirindi. 

_ Oh! Açıldı gözüm, gönlüm... 

Gördüm... Gördüm...  

Gördüm... Gördüm... 

_Dur, bağırma avaz avaz. 

Neyi gördün a yaramaz? 

_Isıtmayan güneş gördüm... 

Sobalarda ateş gördüm... 

Dağlar, taşlar bembeyazdı, 

Sokakta kış, evde yazdı. 

Evi ne çok sevsem azdı... 

 Behçet Kemal ÇAĞLAR 
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“MEVSİMLER” METNİNİN ETKİNLİKLERİ 
 

Fotoğraflarda görülen mevsimlerin adlarını altına yazınız. 
 

    
 

  ……………………………….....................................................               

 

 
 

………………………………………............................................ 

 

 
 

……………………………………….......................................... 
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………………………..…………………………………….….. 

 

METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 
 

A- Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 
 
1-Okuduğunuz şiirde mevsimlere bağlı olarak doğada meydana gelen değişimler 

anlatılmaktadır. Şairin “yaramaz” diyerek seslendiği çocuk önce hangi mevsimden 

bahsetmiştir? Çocuğun bu mevsimle ilgili gözlemleri nelerdir?  

……………………………………………………..………………………………………………………………… 

2-Yaz mevsiminde doğada meydana gelen değişim hangi dizelerde, anlatılmaktadır?  

……………………………………………………..………………………………………………………………… 

3- “Neler gördü, neler gözüm,” dizesinde göz neler görmüştür, söyleyiniz  

……………………………………………………..………………………………………………………………… 

4-Çocuk, sonbaharda hangi meyveyi görmüştür? 

……………………………………………………..………………………………………………………………… 

5-Kış mevsiminin özellikleri şiirde nasıl anlatılmıştır? 

……………………………………………………..………………………………………………………………… 

6-Şiirde bazı dizelerin tekrarlandığını görmekteyiz. Bu tekrarlar şiire ne katmıştır?  

……………………………………………………..………………………………………………………………… 

7-“Sokakta kış, evde yazdı.” dizesinde kullanılan zıt anlamlı kelimeler hangileridir?  

……………………………………………………..………………………………………………………………… 
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8-Şiirde yukarıdaki mevsimleri anlatan cümleleri yazınız. 

……………………………………………………..………………………………………………………………… 

B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

Mevsimler şiirinin “Kar eridi. Sular coştu. Neler gördü. Çiçek açtı.” dizesinde erimek 

ve coşmak fiillerinin bildirdiği iş ve hareketler daha önce geçmiş bir zamanda 

gerçekleşmiştir. Örnekte olduğu gibi fiilin bildirdiği hareketin fiilin söylenildiği zamandan 

daha önceki bir zamanda kesin olarak yapıldığını ve anlatan kişinin olanları görmüş, yaşamış 

olduğunu haber veren fiil kiplerine görülen geçmiş zaman denir. Görülen geçmiş zaman, fiil 

tabanlarına getirilen (–di, –dı, -dü,- du, –ti, –tı, -tü,- tu )  ekleri ile oluşturulur. 

1-Siz de “Mevsimler” şiirinde görülen geçmiş zamanda çekimlenmiş (–di, –dı, -dü,- 

du, –ti, –tı, -tü,- tu ) eki almış fiiller bularak defterinize yazınız. 

Mevsimlere göre doğada birtakım değişiklikler meydana gelir. Şiirde doğadaki 

değişimi gören çocuk heyecanla avaz avaz “Gördüm... Gördüm... Gördüm... Gördüm...” diye 

bağırmaktadır.  

2-Siz de şiirde geçen “gelmek”, “bağırmak” ve “açılmak” fiillerini görülen geçmiş 

zamanda şahıslara göre söyleyip sonra defterinize yazınız. 

3-Boşluklara uygun çokluk eklerini getiriniz. 

Dal ……. çiçek açtı. 

Kırlangıç……. uçtu. 

Su…….coştu. 

Tepe……..e sis ….. indi. 

Soba……..da ateş gördüm. 

Dağ……. taş…… bembeyazdı. 

4- Fiilin bildirdiği hareketin olup bittiğini belirten metinde geçen beş fiili ekleriyle 

birlikte yazınız.  

Dallar çiçek açtı. ……........................…………… 

……........................…………… ……........................…………… 

……........................…………… ……........................…………… 
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*Hatırlatma: Ünlü uyumuna göre  çokluk ekinin - ler / - lar    olduğu daha önce belirtilmişti. 
Ayrıntılı bilgi VI. Ünitede verilmiştir.  

Herhangi bir kelimenin yargı ifade etmesi için gerekli unsurlardan en önemlisi şahıs 

ekleridir. Bazı yargılar şahıs ekleri düşürülerek de ifade edilebilir. Şahıs eklerinden sonra en 

önemli unsur kip ekleridir. 

 

 

VI- DİL BİLGİSİ: GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN KİPİ  

Bulaşıkları yıkadın .  Elmaları getirdin .  Bank buldun .  Kuşlar uçtu .  

Tabakları götürdü .  Su içtik. Top attım .  Sen su döktün .  

 

Kip ekleri yargı ifade eden kelimelere gelir. Kip ekleri almış olan kelimeler şahıs ve 

zaman bildirir. Türkçede dokuz tane basit kip vardır. Bu dokuz basit kipin beş tanesine 

bildirme kipleri diğer dört tanesine ise tasarlama kipleri denir. Bu dokuz basit kipten 

görülen geçmiş zaman kipi hareketin geçmişte yapıldığını bildirir. Geçmişte yapılan bu 

hareket konuşanın gördüğü, bildiği bir harekettir. Seslerin durumlarına göre değişen ekler  

şunlardır: –dı / –di, –du / –dü;   –tı / –ti, –tu / –tü. 

 

Görülen geçmiş zamanı belirten fiile “görme” hareketinin kim tarafından  

gerçekleştirildiğini sorduğumuzda alacağımız cevap ben yani birinci teklik şahıstır. 

“Gördüm” fiili “–m” eki aldığından birinci teklik şahıs anlamını vermektedir. 

“Görmek” fiilini görülen geçmiş zamanda tüm şahıslara göre çekimleyelim: 

 

  1. teklik şahıs ( ben ): Gör–dü–m   1. çokluk şahıs ( biz ) : Gör–dü–k 

  2. teklik şahıs ( sen ): Gör–dü–n     2. çokluk şahıs ( siz )     : Gör–dü–nüz 

  3. teklik şahıs ( o )   : Gör–dü  3. çokluk şahıs ( onlar ) : Gör–dü–ler 

Görüldüğü gibi üçüncü şahıslar için ayrıca bir eke ihtiyaç yoktur. 

 

Ben ocak yaktım 

Ben ocak yak – tı – m.  –tı : kip eki 

– m: şahıs eki 

(.........) Ocak yak – tı – m. (Ben kelimesi düşebilir.) 

( Ben )           =             – m (Düşen ben kelimesini – m    ekiyle karşılarız). 
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Sen odun yaktın. 

Sen odun yak – tı – n  – n : şahıs eki. 

(.....) Odun yak – tı – n. 

( Sen )        =            – n 

 

O sofra kaldırdı. 

O sofra kaldır – dı.     ----: eksiz 

(.....) Sofra kaldır – dı -. 

( O )        =                                   ----    (şahıs eki yoktur). 

 

( Biz ) Ekmek pişir – di – k. 

( Biz )       =                     – k 

( Siz ) Ekmek pişir – di – niz. 

( Siz )     =     – nız, – niz, – nuz, – nüz 

 

 ( Onlar ) Ekmek pişir – di – ler. 

( Onlar )            =            – ler 

 
* Hatırlatma: Yüklemde I. ve II. kişiyi karşılayan bir ek her zaman bulunur. III. Kişiler 

için ek kullanılmaz. 

 

Görülen geçmiş zaman kipi genel olarak fiildeki yargının, oluş ve kılışın söylendiği 

andan yani içinde yaşanılan zamandan daha önceki bir zamanda bitmiş, tamamlanmış 

olduğunu gösterir, geçmiş zaman dilimini içine alır. Bu geçmiş zaman dilimindeki yargının, 

oluş ve kılışın bitmiş, tamamlanmış olduğuna konuşan tanık olmuştur. Olay konuşanın 

bilgisi ve gözleri önünde gerçekleşmiştir. Bu bitmiş durum anlatanın kesin bilgi ve kanısına 

dayanmaktadır. Bu şekilde konuşanın tanık olmadığı ancak konuştuğunda gerçekleştiği 

kesin olarak bilinen olay ve bilgiler anlatılır. İşte bu yüzden tarihe geçmiş belgeler bu kiple 

karşılanır. 
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Eklendiği fiil kök ve gövdesindeki ünlü ve ünsüz uyumlarına bağlı olarak sekiz ayrı ses 

yapısına giren ekin şahıslara göre çekimi şöyledir: 

 GÖRÜLEN GEÇMİŞ ZAMAN    Ekler;  dı, di, du, dü  

                                                                                            tı, ti, tu, tü 
Olumlu Olumsuz Olumlu Soru Olumsuz Soru 
Fiil+ 
DI+kişi 
eki 

Fiil+ 
mA+DI+kişi 
eki 

Fiil+ 
DI+kişi eki 
mI? 

Fiil+ 
mA+DI+kişi eki mI? 

Te
kl

ik
 Ben geldim gelmedim geldim mi ? gelmedim mi ? 

Sen geldin gelmedin geldin mi ? gelmedin mi ? 

O geldi gelmedi geldi mi ? gelmedi mi ? 

Ç
o

kl
u

k Biz geldik gelmedik geldik mi ? gelmedik mi ? 

Siz geldiniz gelmediniz geldiniz mi ? gelmediniz mi ? 

Onlar geldiler gelmediler geldiler mi ? gelmediler mi ? 
 

Görülen geçmiş zaman kipinin işlevleri: 
1) Konuşan ve dinleyen tarafından bilinen ve konuşma anında bitmiş, tamamlanmış 

olan bir olayı anlatır: 

İyi ki hep beraber yemek yedik. 

Şarkı söylenirken bir anda kayboldun. 

Sonunda iyileştin.  

Okulda seni çok rahatsız etti. 

İşlenecek konuya itiraz ettik; ama iyi etmedik. 

2) Konuşma anında tamamlanmış bulunan, konuşanın görüp tanık olduğu veya bildiği, 

ancak dinleyenlerin bilmediği bir oluş ve kılışın ya da bir düşünceyi anlatır: 

Onlar dün gece İstanbul’a döndüler. 

 O kitabı geçen yıl okudum. 

 Film heyecanla seyredildi. 

 Dün gece sahilde toplanıldı. 

3) Konuşanın tanık olmadığı, ancak konuşulduktan sonra gerçekleştiği kesin olarak 

bilinen olay ve bilgileri anlatır; 

Tanzimat Fermanı 1839’da ilan edildi. 

Mustafa Kemal Atatürk 1881’de doğdu. 

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’te ilan edildi. 
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4) –dı / –di, –du / –dü;   –tı / –ti, –tu / –tü  geçmiş zaman eki, bazen tahmine 

dayanan bazen de gerçekleşmediği halde gerçekleşmiş gibi farz edilen durumların 

anlatımı için kullanılır; 

Farz edelim bu sınavı kazandın. 

Gideli on gün oldu olmadı. 

5)  -mı?/-mu ? soru eki ile genişletilen –dı / –di, –du / –dü;   –tı / –ti, –tu / –tü. 

geçmiş zaman eki zarf görevi üstlenir; 

Yağmur yağdı mı içime bir hüzün çöker. 

Onu gördü mü elim ayağım titrer. 

Bir kere gitti mi bir daha gelmez. 

 

Görülen geçmiş zaman kipindeki zaman kaymaları: 

Görülen geçmiş zaman kipi, konuşan veya yazanın niyet ve anlama bağlı olarak cümle 

içinde bazen zaman ve işlev kaymasına uğrar. Bu kaymalarda fiil her ne kadar biçim 

bakımından geçmiş zaman kalıbında ise de işlev bakımından görülen geçmiş zamana yakın 

olan veya onun dışında kalan daha farklı bir zamanı göstermektedir. 

1) Yakın geçmiş zaman gösterenler 

“Biraz önce, birdenbire, hemen, hemencecik, şimdi” gibi zarfların yardımı ile –dı / –di, 

–du / –dü;   –tı / –ti, –tu / –tü görülen geçmiş zaman kipi bir yakın geçmiş zaman 

görünümüne girebilmektedir: 

Biraz önce otobüse bindi. 

Söylediğim yalana hemen inandı. 

Kargo az önce yola çıktı. 

2) Duyulan geçmiş zaman gösterenler 

Görülen geçmiş zaman kalıbı içinde olduğu halde, konuşan tarafından görülüp tanık 

olunmayan ve ancak duyuma veya sonradan öğrenime dayanan bilgi ve olaylar, öğrenilen 

geçmiş zaman değerindedir: 

Geçen yüzyıl boyunca İstanbul zaman zaman büyük yangın felaketleri geçirdi. 

 Biz üniversiteye başlamadan önce bu okul çok eskiydi.  

3) Şimdiki zaman gösterenler 

Bu gruba girenler, şekilce geçmiş zaman kalıbında olsalar da işlev bakımından o anda 

yapılan bir eylemi gösterirler: 
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Öğretmen birdenbire sinirlenerek yüzüme baktı. 

O şimdi okulun kapısından girdi. 

4) Geniş zaman gösterenler 

-Yarın sizinle birlikte önemli bir ziyarete gideceğiz, olur mu? 

-Oldu, gideriz. 

-Karım çok kıskançtır beyefendi, bir duyarsa yandım.(yanarım) 

5) Gelecek zaman gösterenler 

Görülen geçmiş zaman kalıbındaki bazı fiiller de eylemin gerçekleşmesi ve cümledeki 

anlamı açısından, gelecek zamana yönelmiş geniş zaman yahut da gelecek zamanı 

gösterirler: 

         -Para çıkarsa, evi aldım say. 

         -Kara göründü, artık yaşadık!  

*Müzik Lacin.mp3  

VII - KARŞILIKLI KONUŞMA :MUTFAKTA  (Sesli Okuyunuz) 

Elif  : Kutay ! Kürşat ! Yemek hazır. 

Kutay  : Geliyoruz, anne! 

Elif  : Acele edin! Babaannenle dedeniz sofraya oturmak üzereler. 

Kutay  : Anneciğim işte geldik. Yemekte ne var? 

Elif  : Tarhana çorbası. 

Kutay  : Ayça’nın en çok sevdiği çorba! Başka ? 

Elif  : Kuru fasulye ve kıymalı börek. 

Kutay  : Kıymalı börek mi?  Yaşasın ! 

Elif  : Evet oğlum. Babaannen yaptı. 

Kutay  : Ellerine sağlık Babaanneciğim. 

Babaanne : Afiyet olsun oğlum. 

Kutay  : Anne ! Ayranımı unutmadın değil mi? 

Elif          : Unutmadım oğlum. İşte burada! 

Kutay  : Teşekkür ederim anne. 

Elif  : Afiyet olsun oğlum. 

Dede  : Kızım, Ayça nerde? 

Elif  : Uyuyor babacığım. 
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Babaanne : Uyusun tabi. Bugün çok yoruldu. 

Dede  : Hayırdır, hanım! Neden yoruldu? 

Babaanne : Annesine alış verişte yardım etti. 

Dede  : Uyusun, o zaman. Dinlensin. Kalktığı zaman yer. 

Elif  : Ayça baklavayı çok sever. Ona biraz ayıralım. 

Kutay : Anneciğim baklava mı yaptın? 

Elif  : Hayır oğlum. Baban çarşıdan almış. 

Kutay  : Bu akşam gelecek olan misafirler için mi? 

Kürşat : Evet oğlum. 

Elif  : Kürşat çok hızlı yiyorsun. Bu akşam çok mu acıktın? 

Kürşat : Aç doymam, tok acıkmam sanmış. Bu akşam çok acıktığım için  

hızlı yedim. 

Elif  : Peki, afiyet olsun. Kutay oğlum, sana çok güzel bir haberim var. 

Kutay  : Nedir anneciğim? 

Elif  : Tahmin etmeye çalış. Bakalım bilebilecek misin? 

Kutay  : Biraz düşüneyim… Bir ipucu verir misin anne? 
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Elif  : Evimize uzaktan misafir gelecek. 

Kutay  : Teyzemin kızı, Aslı mı? 

Elif  : Hayır  oğlum.  

Kutay  : Dede sen biliyor musun? 

Dede  : Evet oğlum biliyorum. 

Kutay  : Sanırım bilemeyeceğim. Kim gelecek? 

Elif  :Peki o zaman söylüyorum. Alper amcanla Yıldız yengen. 

Kutay  : Anneciğim doğru mu  söylüyorsun? Çok sevindim. 

Elif  : Biz de çok sevindik. 

Kutay  : Peki ne zaman gelecekler? 

Elif  : İki  gün sonra. 

Kutay  : Amcamı ve yengemi çok özledim. 

Elif  : Biz de çok sevindik. 

Kutay  : Peki ne zaman gelecekler? 

Elif  : İki  gün sonra. 

Kutay  : Amcamı ve yengemi çok özlemişim. 

Kürşat : Biz de özledik. Hemen dönmelerine izin vermeyeceğim zaten. 

Elif  : Kutay! Biraz daha börek alır mısın? 

Kutay  : Anneciğim teşekkür ederim. Doydum. 

Babaanne : Kızım ellerine sağlık. Yemeklerin hepsi çok güzel olmuş. 

Elif  : Afiyet olsun, anneciğim. 

Dede  : Madem bu akşam misafirlerimiz gelecek yavaş yavaş  

sofradan kalkalım. 

Elif  : Babacığım, yemeğin üzerine birer kahve içer misiniz? 

Dede  : Kızım sağ ol. Biraz sonra misafirlerle birlikte  içeriz. 

Elif  : Peki. 

Kutay  : Baba! Yarım kalan oyunumuza devam edelim mi? 

Kürşat : Peki. Misafirler gelene kadar oynayabiliriz. 

Dede  : Ne oynuyorsunuz? 

Kutay  : Sümerler’in icat ettiği bir oyun. Adı “ ur “ . 

Dede  : Değişik bir oyuna benziyor.  

Kutay  : Evet. Tavlaya benziyor. 
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Dede  : Size iyi eğlenceler. Ben namaz kılmaya gidiyorum. 

Kutay  : Dedeciğim sağ ol. Sonra görüşürüz… 

 

 

 

 

*Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız.         

1-“Afiyet olsun” ifadesi metinde nerelerde ve niçin kullanılmaktadır? Benzer ifade 

sizin ülkenizde nasıl kullanılır? 

2-Metne göre  Ayça en çok hangi çorbayı sevmektedir? Siz de sevdiğiniz beş yemeğin 

adını söyleyiniz. 

3-Aileye hangi akrabalar,  kimler misafir olarak gelir? Söyleyiniz. 

4-Masada hangi yiyecekler vardı? Yazınız ve söyleyiniz. 

 

 
İstanbul 

Siz resimde görülen yere gittiniz mi? Anlatınız. 

 

 



57 

AKRABALIK İLİŞKİLERİ 

 

Yeryüzünde her insanın 
Vardır bir ailesi. 
Bir babası ve annesi 
Ve onlardan öncesi. 
  
Aile bağlarına 
Akrabalık denilir. 
Bazısı soydan gelir, 
Sonradandır bazısı. 
          
Baba bizi koruyan, 
Ağabey, büyük kardeş 
Abla ise kız olan. 
Anne bizi doğuran 
 
Ana ve babalarımızın 
Analarıdır nine. 
Babalarına ise 
Demekteyiz biz dede. 
 
Kız kardeşi annemin 
Teyzem oluyor benim. 
Kardeşi olursa erkek, 
Dayı denmesi gerek. 
 
Babamızın kız kardeşine 
Hala derim, severim. 
Erkek kardeşi varsa 

Amcam olur o benim. 

Ağabey, dayı ve amcamın 
Eşleri bana yenge. 
Abla, teyze ve halamın 
Eşleriyse enişte. 
 
Ablamın kocasının 
Ben kayınbiraderi. 
Ablam, yarın eşime 
Olacaktır görümce. 
Erkek kardeş eşleri 
Birbirinin eltileri. 
Birbirine bacanak der 
Kız kardeşler eşleri. 
 
Evlenme yolu ile 
Aileye girenin, 
Erkekse adı damat; 
Kadınsa olur gelin. 
 
Ana ve babasına 
Birbirinin karı koca 
Derler, kayınvalide, 
Kayınpeder yahutta. 
 
Damat ile gelinin, 
Öz be öz dünürleri 
Olur birbirlerinin. 
 

 

Üstteki resim ile ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. 

……………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 
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VIII- GÖRSEL  METİN: AİLEMİZ   

(Fotoğraftan anladıklarınızı sözlü ve yazılı olarak anlatınız.) 
 

 
 

………………………………………………………………………………………...…

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

1. Bu fotoğrafta kaç kişi var? 

2. Fotoğrafta gördüğümüz ailede kaç erkek kaç bayan vardır? 

3. Türklerde aile kavramı çok önemlidir. Sizde de böyle midir? Açıklayınız. 

4. Aile içerisinde kimler oturuyor? Kimler ayakta duruyor? 

5.Çizdim  

Çizdin  

Çizdik  

Çizdiniz  

Çizdiler 

“Getirmek, kalkmak, doğramak, yazmak, silmek”  fiilini örnekte olduğu gibi geçmiş zaman 

kipinde şahıslara göre söyleyiniz ve yazınız. 

Ayşen 
Şener

met 

Ali 

 Mehmet   anne  Sadık 

 Mustafa 

Tarık 

Itır 

 Halit 

baba 
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* BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 

1. Sen tabak getir. 

Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? 

A götür.                 B yıka.          C süz.                 Ç kaldır. 

 

2. “Sen çöp dök.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine hangi kelime getirilirse anlam 

bozulmaz?  

A ser        B yak                C kaldır                 Ç at 

 

3.“Örtü kaldır.”  cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse 

cümle zıt anlam kazanır?  

 A ser            B yak  C götür        Ç dök 

 

4.“çanta” kelimesi ile” kalem, defter, silgi” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. 

Buna benzer bir ilişki “ekmek, elma, su” kelimeleri ile aşağıdakilerden hangisi 

arasında vardır?  

A buzdolabı    B masa   C sofra   Ç fırın 

 

5.“tencere” kelimesi ile “pişirmek” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. Aynı 

ilişki “pişirmek” kelimesi ile aşağıdaki kelimelerden hangisi arasında vardır? 

A ekmek    B sofra     C fırın      Ç tabak   

 

 6.“Sen top attın. Kuşlar uçsun.” Altı çizili olan kelimelerden iki cümle  

          1    2               3        4  

arasındaki anlam bütünlüğünü (öncelik-sonralık) bozan aşağıdakilerden hangisidir? 

        A 1  B 2  C 3   Ç 4 

 

7.“Siz fırında ekmek pişirdiniz. Ben ekmek yedik.” Altı çizili olan   

           1     2                                      3        4 

kelimelerden iki cümle arasındaki anlam bütünlüğünü bozan aşağıdakilerden 

hangisidir? 

        A 1  B 2  C 3   Ç 4 

 

8. “Siz bulaşıkları yıkadık. Onlar sofrayı kaldır.”  

 

Yukarıda verilen cümlelerdeki anlam bozukluğunun giderilebilmesi için gereken 

değişim aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? 

 

 A biz/ben  B biz/kaldırsın C bulaşıkları/bulaşık Ç yıkadık/yıka 
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9 -Yukarıdaki resimde ok işareti ile gösterilen nesne aşağıdakilerden hangisidir? 

A çanta    B tencere  C kalem   Ç tabak 

Fotoğraftaki ailenin yemeğe misafirleri var. Bu aile yemek ve sofra hazırlarken 

birbirlerine yardım ettiler.  

 Evlerindeki mutfak eşyaları eksikti. Bu konuyla erkekler ilgilendi. Erkeklerin neler 

yaptığını sizin de yardımınızla görelim. 

10-“Tarık, Şener ……….. , ………..  getirdiler. Mehmet, Mustafa ………. getirdiler.” 

cümlelerinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A- ekmek, simit, masa    C- ekmek, tabak, bulaşık 

B- fırın, ocak, buzdolabı   Ç- masa, sandalye, çiçek 

 

 Sonra anne mutfağa girdi. Neler olduğunu sizin  yardımınızla görelim. 

11-“Itır ateş ………  Anne ekmek …………..  Ayşen …………… .” cümlelerinde boş bırakılan 

yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A- söndürdü, pişirdi, doğradı            C- yaktı, pişirdi, doğradı   

B- yaktı, doğradı, yıkadı   Ç- yıkadı, doğradı, pişirdi 

 

 Hep birlikte sofrayı hazırlamaya koyuldular. Bakalım sofrayı nasıl hazırladılar? 

12- “Halit sofra, sandalye …………. .Sadık ……….. serdi.” cümlelerinde boş bırakılan 

yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A- götürdü / tabak   C- getirdi / masa  

B- verdi, aldı    Ç- götürdü / örtü 

13- “Ali ……….. getirdi, ……….. . Itır ………… , ………… götürdü” cümlelerinde boş 

bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A- çöp  attı / su / içti   C- su  içsin / kuş, çiçek 

B- su  içti / tencere, tabak   Ç- yemek / yedi / bardak, top 
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 Yemek bitti ve hep birlikte yemek sonrası yapılması gerekenleri yaptılar. 

Bakalım kimler ne yapmış? 

14-“Ayşen sofrayı ………. . Itır bulaşıkları ……… . Anne onları……… .” cümlelerinde boş 

bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A- kaldırdı, süzdü, yıkadı  C- sersin, süzsün, silsin  

B- kaldırsın, süzsün, yıkadı  Ç- serdi, süzsün, sildi 

 

 

 
Üstteki resim ile ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. 

……………………………………………………………………………………….……

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………
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ÜNİTE IV: TELEFON GÖRÜŞMESİ,(HARFLER ve SESLER) 

I- CÜMLELER: Sesli Okuyunuz 

PİŞİRDİM. 

EKMEK PİŞİRDİM. 

 
ÇİÇEK GETİRDİN. 

TABAK GÖTÜRDÜN. 

 
OKUDU. 

(BEN) OKUDUM. 

ÖĞRETMEN OKUDU 

(BEN) SERT ÜNSÜZLERİ YAZDIM. 

( O ) YUMUŞAK ÜNSÜZLERİ OKUDU. 

 (SEN) YUMUŞAK ÜNSÜZLERİ SİLDİN. 

 
ÖĞRETTİM. 

(SEN) ÖĞRETTİN. 

(BİZ) SAYILARI ÖĞRETTİK. 

 (SİZ) ALFABEYİ ÖĞRETTİNİZ. 

 

ÖĞRENDİM. 

(BEN) SESLERİ ÖĞRENDİM. 

(SEN) ÜNLÜLERİ ÖĞRENDİN. 

 

ANLADIM. 

BİZ SESLERİ ANLADIK. 

SİZ  HARFLERİ ANLADINIZ. 

 

SÖYLEDİM. 

SAYILARI SÖYLEDİM. 

İNCE HARFLERİ SÖYLEDİM. 

KALIN HARFLERİ SÖYLEDİM. 
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SÖYLETTİM. 

KALIN ÜNLÜLERİ SÖYLETTİM. 

SEN İNCE ÜNLÜLERİ SÖYLETTİN. 

ÖĞRETMEN KALIN ÜNLÜLERİ SÖYLETTİ. 

 

HECELEDİM. 

OĞUZHAN HECELEDİ. 

ÖĞRETMEN HECELEDİ. 

O ALFABEYİ HECELEDİ. 

 

ÜNSÜZLERİ DİZDİM. 

HECELERİ DİZDİN. 

İNCE HECELERİ DİZDİK. 

KALIN HECELERİ DİZDİNİZ. 

 

SIRALADIM. 

RAKAMLARI SIRALADIN. 

 ( SİZ ) SAYILARI SIRALADINIZ. 

( ONLAR ) HARFLERİ SIRALADI. 

 

SEN SAYDIN. 

SİZ HARFLERİ  SAYDINIZ. 

ÖĞRETMEN ÖĞRENCİLERİ SAYDI. 

ONLAR RAKAMLARI SAYDILAR. 

 

DÜŞTÜ. 

İNCELERİ DÜŞTÜ. 

İNCE SESLER DÜŞTÜ. 

 

BİZ DÜN SAYILARI ÖĞRENDİK. 

ÖĞRTETMEN SAYILARI ÖĞRETTİ. 

ÖĞRENCİLER ÜNLÜLERİ, ÜNSÜZLERİ ÖĞRENDİLER. 
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TÜRK ALFABESİ 
 
A a, B b, C c, Ç ç, D d, E e, F f, G g, Ğ ğ, H h, I ı, İ i, J j, K k, L l, M m, N n,  O o, Ö ö, P p, R 
r, S s, Ş ş, T t, U u, Ü ü, V v, Y y, Z z. 
 
Ünlü harfler  : a, e, ı, i, o, ö, u, ü  = >   
 
(Kalın ünlü harfler: a, ı, o, u;  İnce ünlü harfler  : e, i, ö, ü) 
 
Ünsüz harfler: b be, c ce, ç çe, d de, f fe, g ge, ğ yumuşak ge, h he, j je, k ke, l le,  
m me, n ne, p pe, r re, s se, ş şe, t te, v ve, y ye, z ze 
 
Sert ünsüzler      : ç, f, h, k, p, s, ş, t 
 
Yumuşak ünsüzler  : b, c, d, g, ğ, j, v, z 
 
Akıcı ünsüzler         : l, m, n, r, y 
 

 

Üstteki resim ile ilgili düşüncelerinizi paylaşınız. 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz 

    

DÜŞMEK SIRALAMAK SAYMAK HECELEMEK 

    

ÖĞRETMEK ÖĞRENMEK SÖYLEMEK SÖYLETMEK 

    

KALIN İNCE RAKAM SAYI 

    

HARF ALFABE ÜNLÜ HARFLER ÜNSÜZ HARFLER 

    

HECE ANLAMAK DİZMEK SES 
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III – ALIŞTIRMALAR: I  

A- Aşağıdaki boşlukları uygun harflerle doldurunuz. 

a) a, e, ..., ..., ....., ...., ....., ...... ünlü harflerdir. 

b) ....., ....., ö, ....   ince ünlü harflerdir. 

c) Kalın ünlü harfler ....., ...., ....., ..... dir. 

ç) a, b, .....,  ....., d, .....f     k, l, ...., ...., o, ö 

d) Ku....., ün....., yap......, oku....., git.... 

 
B- Aşağıdaki kelimeleri alfabedeki sırasına göre yazınız. 

a) kitap, ünsüz, sesli, sayı, dizmek, öğrenmek:…………….………………… 

b) iki, bir, sekiz, harf, kalın, ince, rakam           :……………………………….. 

 

C- Karışık verilen heceleri sıralayarak anlamlı kelimeler haline getiriniz. 

Albefa, mekcelehe, lünü, lemekdin, renöğmek, cehe, lınka, süzün 

............,  .................,  .......,   .............., ..................,  ......., ........, .......... 

 
Ç- Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle boşlukları uygun şekilde doldurunuz.  

Öğretmek, rakamlar, sıralamak, ünlüler, öğretmen 

 

…ÖĞRETMEN...   heceledi. 

Sayıları                  ………….. . 

 

Alfabeyi                  ………… . 

………..  öğrendim. 

 

…………..  saydım. 

D-Aşağıda karışık olarak verilen kelimeler arasında anlam ve işlev ilişkisi olanları eşleştiriniz. 

Harf  Sınıf 

Rakam Yazı 

Kelime Sayı 

Öğrenci Kelime 

Ses Sayı   

Hece Alfabe 
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III-ALIŞTIRMALAR: II  

1-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimeleri kalınlık-incelik özelliğine göre inceleyiniz.  
 

 
 

İş yerinin telefon numarasını söylersen seni yarın ararım.   

numarasını 

n   u   m   a    r    a    s   ı   n   ı        (hepsi kalın ünlü) 

   kalın    kalın   kalın kalın   kalın 

 
 
 
 

Sekreterin söylediği numarayı düşüremedim.  
 
....................................................................... 
 
 
 
 

Rehberdeki harfler alfabeye göre sıralıdır. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Yaşlı kadın telefon numarasını unuttuğunu söylüyor. 
 
 …………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

Merak ettiğiniz bir şey olursa telefonla arayıp öğrenebilirsiniz. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 

Annesine ev telefonuyla ulaşamadığı  için, onu cep telefonu ile  aradı. 
 
…………………………………………………………………………… 
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2-  Aşağıdaki kelimeleri büyük ünlü uyumuna göre inceleyiniz. Uymayan kelimeleri   X  ile  
işaretleyiniz. 

 

    

numara görüşme telefon konuşma 

    

söylemek dizmek hece kitap 

 
  

 
ahize sekreter rehber kulaklık 

 

 

 
 

kablo iletişim tanışma tekrarlama 

 
 

  

öğretmek alfabe ince kalın 
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3-  Aşağıdaki paragrafta büyük ünlü uyumuna aykırı olan kelimeleri bulunuz ve altlarını 
çizerek gösteriniz. 

 

 Telefon konuşması bütün hassasiyetinizin, dikkatinizin ve nezaketinizin bir arada 

kullanılacağı, belki de tek andır. Bir eve telefon etmek gerektiğinde telefon edilecek zamanı 

iyi seçmeli, sabahleyin 09.00 dan önce, akşamleyin 22.00 den sonra ve yemek zamanları 

çok mecbur olmadıkça telefon etmemelisiniz. Bir bayanla veya sizden yaşça büyük birisiyle 

telefon konuşması yaptığınızda, telefonu ilk kapayan siz olmamaya özen gösteriniz. Yanlış 

numaraya telefon ettiğinizde mutlaka özür dilemelisiniz.  Telefon konuşmalarını fazla uzun 

tutmamalısınız. Telefonla gizli konuların konuşulması doğru değildir.  

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….……………………… 

4-  Aşağıda verilen cümlelerin yanına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız.  
   

Türk alfabesinde  yirmi dokuz harf   bulunmaktadır.  (…….……) 
 
 

Alfabedeki harflerin yirmi bir tanesi ünlü, sekiz tanesi ünsüzdür. (…….……) 
 
   

Türkçe kelimelerde ince ünlülerden sonraki ünlüler de ince olur.    (…….……) 
 
 

Türkçe kelimelerde kalın ünlülerden sonra, ince ünüler de gelebilir. (…….……) 
 
 

Büyük ünlü uyumuna göre ekler sözcüklerin son hecelerine uyar.   (…….……) 
 
 

Türkçede,  -yor , -ken , -leyin , -(ı)mtrak  ekleri  büyük ünlü uyumuna aykırıdır. (…….……)                                                                                                  
 

5-  Aşağıdaki konuşma metninde büyük ünlü uyumuna aykırı olan kelimeleri söyleyiniz ve 
yazınız. 

 
…………………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

BAŞAK: İyi günler Senem. Ben Başak, nasılsın? 

SENEM: Teşekkür ederim. Başak ben iyiyim, sen nasılsın? 
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BAŞAK: Teşekkür ederim ben de iyiyim. Seni cep telefonundan aradım 

Sana ulaşamadım. Evinizin telefon numarasını Mehmet’ten aldım. 

SENEM: Ah! Telefon numaram yeni değişti. Üzgünüm! Size numarayı 

vermek için fırsatım olmadı. 

BAŞAK: Yarın Şirin’in doğum günü… Biz de ona sürpriz bir kutlama 

hazırlamayı düşünüyoruz.  Bunun için yarın dersten sonra Hisar 

Lokantası’na gideceğiz. Gelmek istersen çıkışta bekle.   

SENEM: Tabi gelirim. Haber vermene sevindim.  

BAŞAK: Önemli değil, Senem. Öyleyse yarın görüşürüz, hoşça kal.. 

SENEM: Görüşürüz. Sen de hoşça kal… 

 

IV- ÖZEL METİN  

Öğretmen alfabeyi yazdı. Ben yazdım. Kutay yazdı. Öğretmen ünlü, ünsüz harfleri 

öğretti. Ben öğrendim. Öğretmen sesleri söyledi. Öğretmen söyletti. Kutay söyledi. 

Öğretmen kalın, ince harfleri söyledi. Ben yazdım. Kalın, ince harfleri söyledim. Öğretmen 

heceleri söyledi, yazdı. Ben heceledim. Kutay heceledi. Öğretmen sayıları saydı. Öğretmen 

rakamları dizdi, sıraladı. Öğretmen ünsüz harfleri öğretti. Biz öğrendik. Ben okudum. Sen 

yazdın. O yazdı. Rakamları, harfleri, sesleri anladım. 

 

ALIŞTIRMALAR  

 

A-Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

B) Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle yazınız. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

………………………………………. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 
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C- Aşağıda verilen cümlelerin yanına doğruysa (D), yanlışsa (Y) yazınız. 

…… Kutay alfabeyi yazdı. 

…… Öğretmen kalın, ince harfleri saydı. 

…… Öğretmen heceleri söyledi. 

…… Öğretmen sayıları yazdı. 

…… Öğretmen rakamları dizdi, sıraladı. 

Ç-Aşağıdaki soruları metine göre cevaplayınız. 

Öğretmen ne yazdı?   …...............…………………….. 

Öğretmen neleri söyledi?  …………………………………….. 

Öğretmen neleri öğretti?  ……………………………………. 

Öğretmen sesleri kime söyletti? ……………………………………. 

D-Metinde yer alan: 

 a) Şahıs ifade eden kelimeleri bulunuz.  

a) ………………………………………………………………… 

b) Kalın sesliden sonra ince sesli gelen kelimeleri yazınız.  

b) ………………………………………………………………… 

c) İnce sesliden sonra kalın sesli gelen kelimeleri yazınız. 

c) ………………………………………………………………. 

 

 

V-EDEBİ METİN  

MİLLET MALIDIR 
 
Soğuk ve karlı bir hava... Tepeleri, vadileri, kalın bir kar örtüsü kaplamıştı. Her yer 

bembeyazdı. Bu beyazlığı, önümüzde giden bir karartı bozuyordu. Bunlar kağnılarla 

cepheye, cephane taşıyan köylü kadınlarıydı. 

Kafileye yaklaştık ve selamlaştık. Biz soğuktan yamçı altında bile titriyorduk. Bir nine, 

tek yorganını arabaya örtmüştü. Karlara çıplak ayaklarıyla basıyordu. Arkasına sardığı 

dokuma örtü içinde, ara sıra hıçkıran bir çocuk vardı. Ninenin yorganını sırtındaki çocuktan 

önce, niçin arabaya serdiğini sormak istedim: 
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-Üşümez misin sen, nine? Bak, çocuk donacak! Yorganı ona örtsene, diye arabanın 

üstünü gösterdim. Nine, sözlerimi şaşkınlıkla karşıladı. Bunun, sormaya değer bir şey 

olmadığını anlatmak istiyordu. Benim 

cevap beklediğimi görünce, kağnıya 

doğru koştu: 

 Kar yağıyor. Millet malıdır, nem 

kapmasın, dedi. Yaşlı kadın yorganın 

uçlarını iyice örttü. Yiğit Türk anası, 

cephaneleri ıslatmamak için, yorganı, 

çocuğuna örtmüyordu. Bu Türk kadını, 

davranışının büyüklüğünü açıklamak bile 

istemiyordu. Bu ne yüce duyguydu. 

Mustafa NECATİ (Hatıralar, 1954) 

-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 
 

A-Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

1. Yazar nasıl bir havada, kimleri görmüştür?  

2. Yazarın gördüğü kişiler ne yapmaktadırlar? 

3. Kafilenin içindeki bir nine neden yazarın dikkatini çekmiştir? 

4. Yazar, nineye ne sormuştur? Nine, onun sözlerini niçin şaşkınlıkla karşılamıştır? 

5. Ninenin verdiği cevap yazara neler düşündürmüştür? Yazarın bu cevap karşısındaki 

yorumu nedir? 

6. Okuduğunuz metinde milletimizin Kurtuluş Savaşı sırasındaki fedakârlıkları 

anlatılmaktadır. Siz de Kurtuluş Savaşımızın hangi şartlar altında gerçekleştirildiğini 

araştırınız. Araştırma sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.  

B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1-Edebi metinde geçen “tepeleri, kağnılarla, örttü” kelimelerindeki ünlüleri hep birlikte 

inceleyelim. 

 

Te pe le ri                             Kağ nı lar la                            Ört tü                            

  i.  i.  i.  i.                                  k.  k. k. k.                             i.     i.                             

 İnce ünlüler                          Kalın ünlüler                        İnce ünlüler              
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Açıklama: Örnek incelemelerde görüldüğü gibi Türkçede bir kelimenin ilk hecesindeki 

ünlü kalın ise sonra gelen hecelerde de kalın ünlü; ince ise diğer hecelerdeki ünlüler de ince 

olur. Bu bir kuraldır. Bu kurala büyük ünlü uyumu ( kalınlık-incelik uyumu ) denir.  

            “Vadileri” kelimesini ünlü sesler açısından inceleyecek olursak; 

            Va di le ri 

              k.  i.  i.  i. 

             Kalın ve ince ünlüler 

İlk hecedeki ünlü kalın olmasına rağmen, diğer hecelerdeki ünlüler ince olduğundan 

bu kelime büyük ünlü uyumuna uymaz. Günlük hayatta kullanılan bu kurala uymayan bazı 

kelimeler vardır.  

Siz de “Millet Malıdır” metnindeki kelimeleri yukarıdaki örneklerde gördüğünüz 

şekilde inceleyiniz. Ulaştığınız sonuçları defterinize yazınız. 

 

2- Metinde “Vadiler” kelimesi dışında büyük ünlü uyumuna uymayan kelime var mıdır? 

Varsa bu kelimelerin büyük ünlü uyumuna uymama nedenlerini tespit ediniz. 

3- “Kafileye yaklaştık ve selamlaştık.”  cümlesinde hangi kelimeler büyük ünlü uyumu 

kuralına uymaz? Açıklayınız. 

4-“Biz soğuktan yamçı altında bile titriyorduk.”  cümlesindeki “titriyorduk” kelimesinde 

büyük ünlü uyumunu bozan ek hangisidir? Bu ek dışında ünlü uyumunu bozan diğer ekleri 

siz de yazınız. …. ……………………………….. 

5-a) Karışık verilen heceleri anlamlı kelimeler haline getiriniz. 

lamakkap, çini, cuğuçona, necephaleri, ğityi, ganıyor, yormüört, sıana, tüör 

kaplamak, ….., ………..,  ……….,    …….,     …..….,  ….. …….., ……., …….. 

 b) Anlamlı hale getirdiğiniz hecelerden oluşan kelimeleri anlamlı birer cümle haline 

getiriniz.       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



74 

6-Aşağıdaki kelimelerden hangileri sözlükte ilk sıralarda yer alır? Sıralayınız. “arka, 

cephane, yorgan, yüce, beklemek, vadi, dokuma, sırt, üşümek, davranış, yamçı, cevap, üst, 

araba” 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7-Yukarıdaki kelimelerden hangileri sözlükte son sıralarda yer alır? Sıralayınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

8- “Yaşlı kadın yorganın uçlarını iyice örttü.” cümlesinde “örttü” kelimesindeki ikinci “t” 

için belirtilenlerden hangisi doğrudur? Öğretmene sorunuz.  

      a) Yumuşak ünsüzün sertleşmesi 

      b) Sert ünsüzün yumuşaması 

      c) Hiç değişme olmamıştır. 

      ç) “a” ve “b” seçeneğinde belirtilenlerden ikisi de olmuştur. 

VI- DİL BİLGİSİ: SES UYUMLARI  

Türkçe bir kelimenin ilk hecesi ( okudum ) kalın ünlü (a, ı, o, u) ile başlarsa, ondan 

sonraki heceler kalın ünlü ile devam eder ve biter. Yine Türkçe bir kelimenin ilk hecesi ( 

gözlükçü ) ince ünlü (e, i, ö, ü) ile başlarsa, ondan sonraki heceler ince ünlü ile devam eder 

ve biter. Buna büyük ünlü uyumu adı verilir. Örnek: Kut-ay, Ay-ça, ka-lın, in-ce, ün-lü, Türk-

çe, sa-yım, an-la-mak, yu-mu-şak, a-kı-cı. 

 

*Uyarı: Türkçede yumuşak ünsüzlerle yumuşak ünsüzler, sert ünsüzlerle sert ünsüzler yan 

yana bulunur. Sert ünsüzle biten bir heceye bir ek getirildiği zaman ekin başındaki ünsüz 

sertleşir: kaç-tı, git-tim, yak-tı, düş-tü. Yumuşak ünsüz veya akıcı bir ünsüzle biten bir kelime 

veya heceye ek getirildiği zaman ekin başındaki ünsüz yumuşak olur: çiz-di, gez-di, al-dı, kır-

dı, ev-de. 

Türkçede akıcı ünsüzler, sert ve yumuşak ünsüzlerle yan yana gelebilir: gel-dim, söy-

lemek, ek-lemek, gör-dü, sil-di, al-dı, otur-du. 

 
Bu kurala ünsüz uyumu adı verilir. 

 
Türkçede bazı kelimelerde iki ünlü arasında kalan sert ünsüzler yumuşar: tat-ı > tadı, 

saymak-a > saymağa, dinlemek-e > dinlemeğe. 
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VII - KARŞILIKLI KONUŞMA: SAYILAR  (Sesli Okuyunuz) 

Ayça  : - Ağabey hoş gedin. 

Kutay  : - Hoş bulduk.  

Ayça  : - Nasılsın ağabeyciğim (abiciğim)? 

Kutay  : - Biraz yorgunum. Bak sana bir şeyler getirdim. 

Ayça  : - Nedir? 

Kutay  : - Rengarenk balonlar aldım. İşte bak! 

Ayça  : - Ağabeyciğim (abiciğim)! Bunlar ne kadar güzel! 

Kutay  : - Ama hepsini şimdi şişirme. 

Ayça  : - Neden? 

Kutay  : - Çünkü bir kısmıyla 23 Nisan’da sınıfımızı süsleyelim. 

Ayça  : - Peki. 

Kutay  : - İçlerinden yalnızca dört tanesini al. 

Ayça  : - Ama ben daha sayıları öğrenmedim. 

Kutay  : - Peki. Sana sayıları öğretmemi ister misin? 

Ayça  : - Çok isterim! 

Kutay  : - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Ayça  : - Bir, iki, üç, dört, beş… peki ya! Sonra? 

Kutay  : - Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. 

Ayça  :-Şimdi ben sayıyorum: Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz,  

dokuz, on. 

Kutay  : - Ayça aferin! İşte bak çok kolay. 

Ayça  : - Hepsi bu kadar mı? 

Kutay  : - Hayır. Sayılar “on” dan sonra da devam ediyor. 

Ayça  : - Peki sayar mısın? 

Kutay  : - Elbette! Önce on, sonra bir, iki, üç diye devam eder. 

Ayça  : - On bir, on iki, on üç… diye mi? 

Kutay  : - Böyle evet. Aferin. 

Ayça  : - Ağabeyciğim teşekkür ederim. 
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Kutay  : - Bir şey değil. Sana rakamları da göstereyim mi? 

Ayça  : - Göster. Çok isterim. 

Kutay  : - Bana telefonu getirir misin? 

Ayça  : - Ağabey sen al.  Hem sana daha yakın… 

Kutay  : - Tembele iş buyur, sana akıl öğretsin! Ayça haydi telefonu getir! 

Ayça  : - Peki. Ağabey buyur! 

Kutay  : - Ayça bu bir. Yanındaki de iki. Onun yanındaki üç. 

Ayça  : - Bu da dört mü? 

Kutay  : - Evet. Böyle sırayla devam ediyor. 

Ayça  : - Ağabey, telefonla babamı arayalım mı? 

Kutay  : - Bu çok iyi bir fikir. Babam senin aradığını duyunca çok şaşıracak. 

Ayça  : - Babamın numarasını bana söyler misin? 

Kutay :  X XXX 3 1 8  2 4   5 0. Bunları sana öğrettim. Aynı şekilde tuşla. Ondan 

sonra açılır. 

 

 

Artvin Çifte Köprü 

Buraya gitmek istemez misiniz? 
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TELEFON GÖRÜŞMESİ 

Kürşat : - Alo! 

Ayça  : - Alo! Babacığım ben Ayça! 

Kürşat : - Kızım! Merhaba! Sen beni nasıl aradın? 

Ayça  : - Ağabeyim bana sayıları ve rakamları öğretti. Ben de seni aradım. 

Kürşat : - Aferin! Kızım çok sevindim! 

Ayça  : - Sağ ol! Babacığım! 

Kürşat : - Akşam için benden bir şey istiyor musunuz? 

Ayça   : -  Hayır. Teşekkürler. Bir şey istemiyoruz. Sen ne istersen al! 

Kürşat : - Peki, Kızım! Öyleyse akşama görüşürüz. 

Ayça  : - Babacığım görüşürüz. 

 

 

 

 

 

 

* Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız.                  

 

1-Yukarıdaki metinde altı çizili cümledeki sayıları sizde söyleyiniz ve yazınız. 

2-Doğum tarihinizdeki ve telefon numaranızdaki rakamları sırayla söyleyiniz. 

3-Derslerin başlama tarihini, ders saat ve sürelerini, derslerin bitiş tarihini aranızda 

tartışarak hatırlayınız. 

4- Siz de ders saatlerini on dakika uzatarak yeniden plan yapınız. 
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VIII- GÖRSEL  METİN : MUTFAKTA  

(Fotoğrafta gördüklerinizi sözlü ve yazılı olarak anlatınız.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………… 

*Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. 

1- Fotoğrafta gördüğümüz mutfakta  kaç sandalye var. 

2-  Mutfak tezgahında gördüğünüz araç ve gereçlerin adlarını söyleyiniz ve yazınız. 

3- Mutfak hangi eşyalardan oluşmaktadır? 

4- Mutfak sözü sizde ne gibi duygular uyandırmaktadır? 

5- Mutfağın dışında gördüklerinizi söyleyiniz ve yazınız. 
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* BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 

1. “Ben alfabeyi öğrettim.” cümlesinde altı çizili kelimenin anlamıyla ilgili aşağıdakilerin 

hangisinde bir zıtlık vardır? 

A Söyledim. B Öğrendim.  C Heceledim.    Ç Saydım. 

2. “Ben ince ünlüleri dizdim.” Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine hangisi gelirse anlamda 

bir bozulma olmaz? 

A Saydım.  B Heceledim.   C Söyledim.  Ç Sıraladım. 

3. “sayı” kelimesi ile “rakam” kelimesi arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna benzer bir 

ilişki “harf” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A ünlü  B ünsüz C alfabe  Ç ses 

4. “hece” kelimesi ile “ses” kelimesi arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki 

“alfabe” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A harf   B ünlü   C sayı    Ç ince 

5. “Öğretmen alfabeyi heceledi.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse bu cümleye en yakın anlamlı yapı cümle çıkar? 

A sıraladı  B saydı  C söyledi    Ç yazdı 

6.  “Harfleri söyledi / yazdım / ben / öğretmen .”  

              1              2              3            4 

Yukarıda karışık verilen kelimelerin düzgün birer cümle haline gelmesi için gereken doğru 

sıralama aşağıdakilerden hangisidir? 

 

A 2-1-3-4  B 4-2-3-1 C 3-2-4-1 Ç 4-1-3-2 

 

7. “Öğretmen ………… ünlüleri yazdı.” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi 

getirilmelidir? 

A hece  B ses  C sayı   Ç kalın 

8. “……… yumuşak ünsüzleri okudu… .” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden 

hangisi getirilmelidir? 

A  Sen,  -n   B Biz,  -nuz    C Siz,  -nız  Ç Onlar,  -ler 

 “ Öğretmen sayıları söyletti. ---- Ben söyledim.”  

1          2 

“Öğretmen harfleri öğrendi. ----- Ben öğrendim.” 

            3                         4 

9. Yukarıdaki cümlelerin anlam ve şekil bakımından paralellik göstermesi gerekir. Bu 

paralelliği bozan aşağıdakilerden hangisidir? 

A 1  B 2  C 3  Ç 4 

 

 

 

1 

2 
1 
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ÜNİTE V: EVİN İÇİ 
I- CÜMLELER : Sesli Okuyunuz 

 

  YAKTI. 

ONLAR YAKTILAR. 

SEN OCAK YAKTIN. 

 

DİZDİN. 

SEN ÜNLÜLERİ SERDİN. 

SEN GAZETE OKUDUN. 

 

DÜŞTÜ. 

O DÜŞTÜ. 

ANAHTAR DÜŞTÜ. 

 

LAMBA YAK. 

LAMBA YAKTIN MI? 

GAZETE BULDUN MU? 

 

DÜŞTÜM.  

DÜŞTÜN MÜ? 

SEN DÜŞTÜN. 

 

DİZDİM. 

 BİZ DİZDİK. 

SİZ DİZDİNİZ Mİ? 

 

SEN HARFLERİ SÖYLE. 

BEN ALFABEYİ SAYDIM. 

ONLAR ANAHTARLARI SAYDILAR MI? 

 

DÜŞTÜM.  

SEN DÜŞTÜN. 

DÜŞTÜN MÜ? 

 

BULDUN MU? 

SEN ONLARI BULDUN. 

GAZETE BULDUN MU? 
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AÇ. 

KAPI AÇTIN. 

DOLAP AÇTIN. 
 

SEN LAMBA SÖNDÜR. 

O LAMBA SÖNDÜRDÜ MÜ? 

 

O UYANDI MI? 

BEN UYANDIM. 

SEN UYANDIN MI? 
 

O UYUDU. 

BİZ UYUDUK. 

SİZ UYUDUNUZ MU? 

 

AYAKKABILARI GİY. 

SEN ÇORAP GİYDİN Mİ? 

SEN ÇORAP, PANTOLON, AYAKKABI GİYDİN Mİ? 

 

ONLARI ÇIKAR. 

AYAKKABILARI ÇIKAR. 

AYAKKABILARI MI ÇIKARDIN? 

 

DİNLE. 

SEN RADYO DİNLE. 

O RADYO MU DİNLEDİN? 

 

TELEVİZYON SEYRET. 

RADYO MU SEYRETTİK? 

SEN TELEVİZYON SEYRETTİN Mİ? 

 

SEN BİLDİN. 

 SEN SAYILARI BİL. 

ÜNSÜZ HARFLERİ BİL. 

 

ASSIN. 

ASTI MI? 

O PANTOLON ASTI MI? 

 

KIRDIN. 

SEN KIRDIN MI? 

SEN BARDAK MI KIRDIN? 
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

AÇMAK GİYMEK ÇIKARMAK SEYRETMEK 

    

BÖLMEK                          DİNLEMEK                                  UYUMAK                           UYANMAK 

    

SÖNDÜRMEK                           ASMAK                            ANAHTAR                                  DOLAP 

    

GAZETE        AYAKKABI                               ÇORAP                                   LAMBA 

    

RADYO                              TELEVİZYON                          PANTOLON                    KAPI 
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III- ALIŞTIRMALAR: I  

A)Aşağıdaki cümleleri soru cümlesi haline getiriniz. 

Sen elma yedin.   Sen elma    YEDİN ..Mİ... ?  

Siz  televizyon  seyrettiniz. Siz televizyon ................ ......?  

Onlar kitap okudular. Onlar kitap  ...............  .......?  

Sen çorap giydin.  Sen …….. ………? 

O uyandı. O ...........          ...?  

 

B)Aşağıda verilen soru cümlelerinin karşılarına cevaplarını yazınız. 

Gazete aldın mı? Evet, gazete ....ALDIM...   

Radyo dinlediniz mi? Hayır, radyo .............  

Yemek yediler mi? Evet yemek .................  

Anahtarları buldun mu? Hayır, ...........  .................  

Dersleri anladın mı?  .........  ...............  .............  

 

C)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz. 

Sen elma yedin mi?  

Ben ......  ....... .......? 

Siz gazete okudunuz .......?  

O .........  içti .........?  

......... ayakkabı giy .........?  

Siz lamba .............. ?  

 

Ç)Aşağıdaki kelimeleri anlamlı cümle oluşturacak şekilde eşleştiriniz. 

Sen  çorap  uyudun. 

Sen  simit seyrettik. 

Biz  televizyon dinlediler. 

Ben  gazete yedin. 

Onlar  radyo okudum. 

Sen  ----- giy. 
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D) Bazı kelimelerin zıt anlamları olur. Aşağıdaki cümlelerde verilen fiillerin zıt 

anlamlarını yazınız. 

Ayakkabı giydin mi?    Ayakkabı  …ÇIKARDIN......... mı?  

Siz uyudunuz ...... ?  Siz……………........... nız mı?  

Ben lamba ……………......... mı?  Ben lamba söndürdüm .......?  

O çorap ……………....... mi?    O çorap   ………….......dı ......?  

Biz radyo getir……….. .......?  Biz ………………   ...dük    ..... ?  

              

 

Yukarıdaki resimde üniteyle ilgisi olmayan kelimeleri çiziniz. 
 

III-ALIŞTIRMALAR :II  

1)  Aşağıdaki cümleleri soru cümlesi yapınız. 

 

Çocuklar bu oda da televizyon seyretti. 

 

……………………………………………………….. 

 

Temizlik yapmadan önce, odanın duvarları boyanacak. 

 

………………………………………………………… 

 

Eşyalarımızı dolaba  şimdi yerleştirelim. 

 

………………………………………………………… 

 

Bu sabah gazeteyi getirmeyi unuttu. 

 

………………………………………………………… 

 

Oturma odasına yeni aldığımız lamba arızalı çıktı. 

 

………………………………………………………….. 

 
 

bilmek uyumak çıkarmak seyretmek asmak 

demlemek kesmek söndürmek giymek karıştırmak 

radyo televizyon dolap gazete zeytin 

lamba ayakkabı pantolon anahtar bardak 
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2)  Aşağıdaki şiirde bulunan soru eklerini işaretleyiniz ve önündeki kelimeyle yazınız. 
 

 

 

 

 

                                SANA NE YAPTILAR 
 

                   Sabah mı çıkmıştın,  bir gün önce mi  

                     … 

                     Söyle ne içersin, çay mı kahve mi  

                      Çok değişmişsin birden tanıyamadım.  

 

                      Saçların uzundu, omuzlarına akardı  

                      Gönlümüz şenlenirdi sarışınlığından  

                      Onlar mı kestiler, sen mi kısalttın  

                      Gülerdin, içimize aylar doğardı  

                      Görünmez dağların arkasından  

                      Eski gülümsemeni beyhude aradım  

                      O sabah mı çıkmıştın bir gün önce mi  

                      Çok değişmişsin birden tanıyamadım.  

 

                      Bir çay içer misin, yoksa kahve mi  

                      Kibritim yok, demek cigaraya başladın  

                      Ellerin de titriyor, bir şeyin mi var  

                      Böyle bir kız değildin sen eskiden  

                      Sana ne yaptılar, sana ne yaptılar?  

                      Kirpiklerin ıslanıyor durup dururken  

                      O sabah mı çıkmıştın, bir gün önce mi  

                      Çok değişmişsin birden tanıyamadım. 

 

                                                         Atilla İlhan  

http://www.canim.net/sair/bolumler.php?op=katbak&id=979
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3)  Aşağıdaki cümleleri parantez içindeki kelimeyi sorduracak şekilde değiştiriniz.  
 
 
Evin badanasını yapmaya boyacı  geliyor mu?    (boyacı) 

 

Evin badanasını yapmaya boyacı mı geldi? 

 

 

 

Buradaki eşyaları üst kata sen mi çıkardın?    (çıkarmak) 

 

……………………………………………………… 

 

 

 

Mutfaktaki ocağı söndürdün mü?      (sen) 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

En sevdiği şarkı şimdi radyoda mı çalıyor?     (şarkı) 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

Babam evin anahtarını yolda gelirken mi düşürdü?   (babam) 

 

………………………………………………………. 

 

 

 

 

Akşam ütülenen pantolonları dolaba astın mı?    (askı) 

 

………………………………………………………. 
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mı ? 

mi ? 

mu ? 

mü ? 

mı ? 

mi ? 

mu ? 

mü ? 

mı ? 

mi ? 

mu ? 

mü ? 

mı ? 

mi ? 

mu ? 

mü ? 

mı ? 

mi ? 

mu ? 

mü ? 

mı ? 

mi ? 

mu ? 

mü ? 

4-Aşağıdaki kelimelerin yanında verilen soru eklerinden uygun olanları işaretleyiniz.  
 
Örnek: ütü mü ? 
 

 

ayna 

 

 

gazete 

 

 

pantolon 

 

 

uyudu 

 

 

söndürdü 

 

 

bildi 

 

5)   Aşağıda verilen cevaplara uygun sorular yazınız. 
 

  

 

Yatak odasında kardeşin mi uyuyor 

 

Evet,  yatak odasında kardeşim uyuyor. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

 

Hayır, tabakları yemek odasına bırakma. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

 

Evet, çoraplarını da ütülemen gerekiyor. 
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………………………………………………………………… 

 

Hayır, bu evin mutfağı alt katta değil. 

  

 

………………………………………………………………… 

 

Evet, dün giydiğin ayakkabıları çok beğendim. 

 

 

 

………………………………………………………………… 

 

Evet,  odamın yeni halinden çok memnunum. 

 

 

IV- ÖZEL METİN  

Çorapları giydim. Pantolon giydim. Ayakkabıları giydim. Gittim. Gazete aldım. 

Geldim. Anahtarları astım. Dolapları açtım. Pantolonu çıkardım, astım. Lambaları yaktım. 

Gazeteleri okudum. Ayşe gazete okudu mu? O gazete okudu. Sen gazeteleri Ayşe’den aldın, 

okudun. Ben öğrendim, bildim. Ayşe televizyon seyretti mi? Radyo mu dinledi? Aslı uyudu 

mu?  O uyandı mı? Elma yedim. Su içtim. Lambaları söndürdüm. Uyudum. 

 

ALIŞTIRMALAR  

A)Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

 

B)Yukarıdaki metne uygun bu türden en az beş cümle yazınız. 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
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C-Aşağıda verilen olayların öncesini ve sonrasını yazınız (anlam sırasına uygun boşlukları 

doldurunuz). 

I  Önce II  İş, Hareket III  Sonra 

Ayakkabıları çıkardım, boyadım. Çorapları çıkardım. BEN.uyudum. 

Pantolon……………. Dolapları açtım Pantolon ..... 

Ben……… al……m. Ayşe gazete okudu. Sen uyu….n. 

…….  Ekmek  al…..n. Ben ekmek doğradım. Sen    ….din. 

O elma……… ……elma yedim. …..çöpleri at. 

Dolabı ……….. Çorap ………… ……… giydim. 

 

Ç-Aşağıda verilen kelime ve fiilleri anlam özelliklerine göre eşleştiriniz. 

 

Gazete  Asmak 

Ayakkabı Giymek 

Pantolon Dinlemek 

Lamba Okumak 

Radyo Seyretmek 

Televizyon Söndürmek 

 

D- Özel Metinde geçen beş adet cümleyi soru cümlesi şekline getiriniz. 

Örnek: Gazete aldım.   Gazete aldın mı?  

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 
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V- EDEBİ METİN  

ÇOBANLA ŞAİR 

Çoban; bir gün, uçsuz bucaksız bir bağın kıyısından geçiyordu.  

- Kimindir? diye sordu.  

- Milletin en büyük şairinin, dediler. 

Karşıda, gün ışığı altında pırıl pırıl yanan kuleli bir köşk gördü: 

- Bu, kimin olsa gerek?  

- Bu da o büyük şairin... 

Biraz sonra şehrin kapısında taştan bir adam gözüne ilişti. Kendinden en aşağı on kat uzun 

bir adam. Şaşkınlığından ağzı açık kaldı. 

- Bu kim? 

- Milletin en büyük şairi...  

- Bu ne kadar büyük adam ? 

- Gördüğünden çok daha büyüktür o. 

Şehrin meydanında bir kalabalık gördü: 

- Düğün mü var, bayram mı var? 

- Bayram var. Bugün, milletin en büyük şairinin doğduğu gündür. Halk onun bu meydandan 

geçmesini bekliyor. 

  ............... 
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Çoban, dağ başındaki koyunlarının yanına dönmüştü. Ortalık kararırken kırk elli adım 

ilerisinde ak saçlı bir ihtiyar gördü. İhtiyar, sırtını bir ağaca dayamış, yüzünü güneşin battığı 

tarafa çevirmişti.  

Çoban bu adama yaklaştı: 

- Baba, yolunu mu şaşırdın? 

- Hayır oğlum, geziyorum. 

- Şehirde bu kadar gezecek yer varken dağda mı geziyorsun? 

- Ben dağları daha çok severim, oğlum. 

- Sen kimsin? Necisin? 

- Ben şairim. 

Çoban şaşırdı. 

- Şehrin kapısındaki taştan adam  sen misin? 

- Benim, oğlum. 

- O taştan adam çok büyük. Sense benim yarım kadar yoksun. 

- Bilmem ki, yapanlar öyle yapmışlar. 

Çoban uzun uzun düşündü: 

- Ben, senin üçün kadar adamım. Gencim, dincim, taşı sıksam suyunu çıkarırım. Sen 

ihtiyarsın; bak, belin bükülmüş; gözlerin sönmüş, dururken ellerin titriyor. 

- Öyle çocuğum. Sen benden çok genç, dinç, güzel bir delikanlısın. 

- Öyledir de neden millet seni başının üstünde taşıyor? Benim yiyecek ekmeğim, yatacak 

yerim yokken sana uçsuz bucaksız bağlar, mermer köşkler veriyor, yol kıyısında saatlerce 

senin geçmeni bekliyor. 

- Ben ne bileyim? Bir üstünlüğüm olacak ki öyle yapıyorlar. 

- Bu üstünlüğü ben görmüyorum. 

- İstersen şurada bir imtihan yapalım mı? 

- Çok iyi. Yapalım ama önce şunu söyleyeyim ki benim okuyup yazmam yok... 

- Yok mu? Varsın olmasın. Onsuz da olur. Gel yanıma bakayım. 

Ayın on dördüydü. Şair, başını yeni doğan aya çevirdi: 

- Çoban, imtihan başlıyor, dedi, başını kaldır. 

- Kaldırdım. 

- Ben de kaldırdım. Yeni doğan aya bak. 

- Bakıyorum. 
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- Ben de bakıyorum. Şimdi başını önüne indir. 

- İndirdim. 

- Ben de indirdim. Şimdi gözlerini sıkı sıkı kapa! 

- Kapadım. Oldu mu? 

- Ben de kapadım. Ayı şimdi de gördün mü? 

- Başımı indirip gözlerimi kapadıktan sonra ayı nasıl göreyim? 

Şair gülümsedi: 

- Ben onu şimdi eskisinden daha iyi görüyorum, dedi. Benim üstünlüğüm işte burada. 

Anladın mı? 

                                                           Reşat Nuri GÜNTEKİN( Okuma Kitabı, 1938 ) 
-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 
 
A-Aşağıdaki  sorulara metne göre cevap veriniz. 

1-Çoban şehirde dolaşırken şairle ilgili neler öğreniyor? 

2-Dağ başında koyunlarını otlatan çoban kiminle karşılaşıyor?  

3-Çobanla bu kişi arasında nasıl bir konuşma geçiyor? Çoban niçin şaşırıyor? 

4-Çoban, halkın şaire neden bu kadar değer verdiğini anladı mı? Açıklayınız. 

5-Şair çobandan aya bakmasını istedi mi?  

6-Şiirde “taştan adam” sözü neyi anlatıyor. 

7-Şair üstünlüğünü nasıl ispatlıyor? 

8-Sanat ve sanatçı sizin için önemli mi? Şairin önemini anlatan kısa bir yazı yazınız. 

B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1-“Düğün mü var, bayram mı var?” cümlesinde soru anlamı var mı?  Bu cümlede 

soruya cevap verme gereği duyar mısınız? Belirtiniz. 

2-Aşağıdaki cümlelerde uygun olan yerlere mi soru ekini getiriniz. 

Baba, yolunu şaşırdın. 

Ayı şimdi de görüyorsun. 

3-“Çobanla Şair” metninden alınan aşağıdaki cümleleri mi soru eki yardımıyla soru 

cümlesi hâline getiriniz. 

 - Bu da o büyük şairin      …….... 

 - Milletin en büyük şairi   ……....  

Çoban şaşırdı. 

 - Bu üstünlüğü ben görmüyorum. 



93 

   TÜRKÜ

Bahçelerde börülce, 

Oynar gelin görümce, 

Oynasınlar bakalım 

Bir araya gelince. 

 

Bahçelerde eğrelti, 

Oynarlar iki elti, 

İkisi de bir boyda, 

Bilinmiyor kıymeti. 

Bahçelerde kara taş, 

Oynarlar kardaş kardaş, 

İkisi de bir boyda, 

Bulunmuyor arkadaş. 

 

Bahçelerde pırasa, 

Yeğenler sıra sıra, 

Toyların tadı olmaz, 

Amca, dayı olmasa. 

VI-DİL BİLGİSİ: SORU EKLERİ  

Dinledi mi? Aldı mı? Düştün mü? Uyudunuz mu? Alsın mı? Alsam mı? Versek mi? 

Verelim mi? Vermiş miyim? Alıyor musunuz? Alacak mısın? Dinler misin? Vermeli misiniz?   

Örneklerde görüldüğü gibi soru ekleriyle cümleler kurulmuştur. Bu cümleler soru 

cümleleridir.  Bir oluş ve kılışın  bir şahıs tarafından yapılıp yapılmadığını anlamak ve 

öğrenmek amacıyla soru cümlesi yapılır. Bunlar soru ekleriyle kurulmuş soru cümleleridir.  

Fiillerde soru eki şahıs ekinden sonra gerilir. Kiplere göre geliş yeri değişir. Görülen geçmiş 

zaman, şart, emir ve istek kiplerinde şahıs eklerinden sonra gelir. Diğer kiplerde şahıs 

eklerinden önce gelir. Emir kipinin ikinci teklik ve çokluk şahıs çekimlerine soru eki 

getirilmez. Türkçede bunların dışında başka soru ekleri de vardır. En yaygın kullanılan soru 

ekleri bunlardır. Bu ekler her türlü kelimeden sonra gelebilir. Önüne geldiği kelimeyi soru 

şekline sokar. Bunlar önüne geldiği kelimeden ayrı yazılır.  

Türkçede  cümleye soru anlamı katan ekler kendisinden önceki kelimenin son 

hecesindeki ünlünün durumuna göre şunlardır: -mı, -mi,  -mu, -mü 

Açıklama: Fiil çekimlerinde üçüncü şahıslarda şahıs eki kullanılmaz. Bu sebeple 

üçüncü şahıslarda soru ekinden önce şahıs eki aranmaz. 

Bu ekler bazen soru cümlesi kurmanın dışında da görev yaparlar: Hava soğuk mu 

soğuk. 

Sen lambaları söndürdün mü?  Sen lambaları söndür -dü   –n     mü ? 

Görülen Geçmiş Zaman Kipi   -  şahıs eki   -  soru eki 

O su içti mi?  O su iç   -  ti    -        -  mi ? 

Görülen Geçmiş Zaman Kipi      -          -  soru eki 

Ben ütü aldım mı?  Ben ütü al – dı  -  m    mı? 
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Görülen Geçmiş Zaman Kipi   -  şahıs eki   -  soru eki 

 

Kutay uyudu mu?  Kutay  uyu – du  -          -   mu? 

Görülen Geçmiş Zaman Kipi                -  soru eki 

Biz çorap çıkar – dı – k   mı? 

Onlar uyan – dı- lar  mı? 

Siz pantolon  as- tı-  nız  mı? 

*Müzik Supurgesi Yoncadan.mp3  

VII- KARŞILIKLI KONUŞMA: SAATLER  (Sesli Okuyunuz) 

Kutay : Babaanneciğim kolay gelsin! 

Babaanne : Sağ ol! 

Kutay : Babaanne ne yapıyorsun? 

Babaanne : Evin işleriyle uğraştım. Saksıdaki kuruyan otları temizledim. 

Kutay : Babaanneciğim yorulmuyor musun? Bunlarla uğraşma! 

Babaanne : Oğlum, zahmetsiz rahmet olmaz. Ben halimden şikayetçi değilim. 

Kutay : Babaanneciğim yardım edeyim mi? 

Babaanne : Sağ ol, az kaldı. Sen bırak! 

Kutay : Peki. 

Babaanne : Kutay sen bir yere mi gidiyorsun? 

Kutay : Evet. Oğuzhan’la buluşup top oynadık. 

Babaanne : Peki. O zaman çok erken geldin. Arkadaşımın işi çıktı. 

Kutay : Yarım saat erken geldim. 

Babaanne : Kutay! Öğlenden beri buradayım. Saat kaç? 

Kutay : Saat iki (2.00) 

Babaanne : Geç oldu. Zaman nasıl geçti anlamadım. 

Kutay : Babaanne biraz otur. Dinlenirsin. 

Gülsüm Nine: Kutay, iyi düşündün. 

Kutay :Babaanne! Amcamlar yarın saat kaçta yola çıkacaklardı? 

Babaanne : Sabah dokuzda (9.00) . 

Kutay : Bizim önceki yolculuğumuz kaç saat sürdü? 

Babaanne : Hatırladığım…  Yedi saat sürdü. 
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Kutay : Öyleyse akşam üzeri saat dörtte (4.00) burada olacaklar. 

Babaanne : İnşallah! 

Kutay :Okuldan üçte (3.00) çıktım diyelim. Geldiklerinde evde olacağım. 

Babaanne : Evet. 

Kutay : Babaanne bak, annem durdu! 

Babaanne : Kutay, elindekiler ağır görünüyor. Annene yardım et.  

Kutay : Peki. 

Elif : Oğlum gel! Yalnızca bu torbayı al. 

Kutay : Anne hepsini ver. Ben taşırım. 

Elif : Olmaz. Diğerlerini ben getiririm. 

Kutay : Anneciğim, başka nerelere gittin? 

Elif : Çarşıya. 

Kutay : Seni ne zaman gittin, görmedim. 

Elif : Ben giderken ders çalışıyordun. Sana seslenmedim. 

Kutay : Keşke beni de çağırsaydın. Sana yardım ederdim. 

Elif : Sağ ol, Oğlum? Önemli değil. 

Kutay : Anne, torbayı mutfağa götüreyim mi? 

Elif : Evet. 

Babaanne : Hoş geldin, kızım! Çok mu yoruldun? 

Elif : Hoş bulduk. Evet, biraz yoruldum. 

Kutay : Anneciğim torbayı buzdolabının yanına bıraktım. 

Elif : Sağ ol! Kutay, sen Oğuzhan’ı dün beklettin! Bu gün bekletme! 

Kutay : Eyvah! Saat üç (3.00) olmuş. Geç kaldım! 

Elif : Kutay, çıkarken üzerine kalın bir şeyler al. 

Kutay : Peki. 

Elif : Oğlum kaçta döneceksin? 

Kutay : Altıda (6.00) gelirim. 

Elif : Altıya çeyrek kala sevdiğin film başlamayacak mı? 

Kutay : Anneciğim haklısın. Beş buçukta evde olurum. 

Elif  : Peki. Güle güle… 
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* Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız.      

1-Metne göre Kutay’ın eve döndükten on beş dakika sonra saat kaç olacaktır? 

2-Kutay okuldan saat kaçta çıktı? Söyleyiniz ve yazınız. 

3-Bir gün içinde yaptığınız işleri, saatlerini söyleyerek anlatınız. 

4- Kutay annesine saat kaçta döneceğini söyledi.  

 
 

Yukarıdaki saatlerin kaçı gösterdiğini yazınız. 
 

Açıklama:Türkçede tam saatlerin dışında söyleyişler, saat dolmamışsa ….. “kala” ya 

da ….. “var” şeklinde söylenir ve yazılır. Tam olan saati geçiyorsa …… ”geçe” şeklinde 

söylenir ve yazılır. 15 dakika “çeyrek” olarak, 30 dakika “buçuk” olarak adlandırılır. Örnek: 

üçe beş kala…, beşe on var. İkiyi yirmi geçe…., İkiye çeyrek var. İkiye çeyrek kala…., Dördü 

çeyrek geçe…. Bir buçukta….  On buçukta…. Dokuz buçuk… 
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VIII- GÖRSEL METİN: TELEFON  

(Fotoğrafta gördüklerinizi sözlü ve yazılı olarak anlatınız.) 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

*Aşağıdaki soruları fotoğrafa göre cevaplandırınız. 

1-Fotağraftaki kişi size göre ağzını neden kapatıyor. 

2-Telefonla konuşan kişilerin yüz ifadelerini açıklayınız. 

3-Topluluk içerisinde telefonla konuşurken nelere dikkat etmeliyiz?  

4-Telefonun bize ne gibi faydaları vardır? 

5-Telefondaki insanlar sizce kiminle konuşuyor? 

         6-“Telefonda babasıyla mı konuşmuş?” cümlesinde altı çizili olan ek cümleye soru 

anlamı katmıştır. Siz de örnekte olduğu gibi iki cümle yazınız. 
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BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 
 
1. “Sen uyandın.” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? 

A Uyudun. B Dinlendin. C Açtın.  Ç Astın. 
 

2.  “Ben çorap giydim.” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? 

A  Astım.  B Açtım. C Çıkardım.  Ç Yıkadım. 

 

3. “televizyon” ile “açmak” kelimeleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki 
“açmak” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A radyo   B dolap  C kapı   Ç lamba 
 

4. “televizyon” ile “seyretmek” arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki 
“radyo” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A bilmek    B dinlemek C çıkarmak         Ç söyletmek   
 
5. “Sen lambayı açtın.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi 
getirilirse anlamda bir değişiklik olmaz? 

A astın   B söndürdün  C seyrettin    Ç yaktın 
 
 6. “Lambayı söndür. / Sen / biz lambayı / yaktık.” anlamlı ve kurallı  
                       1                 2             3               4 
bir cümle kurduğumuzda sıralama nasıl olmalıdır? 
A 1-2-3-4  B 2-1-3-4 C 3-4-2-1 Ç 3-4-1-2 
 
7. ”Lambayı söndürdün.” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A  Lambayı açtın.                     C Lambayı kapadın.                      B  Lambayı yaktın.

    Ç   Lambayı çıkardın. 
 
8. “Televizyonu açtın mı?” cümlesindeki anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 
A Kapağı açtın mı?                             C Dolabı açtın mı?                                  B 

Gazeteyi açtın mı?                             Ç Radyoyu açtın mı? 
 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından doğrudur? 
A Biz radyo seyrettik.  C Siz gazeteleri astınız.   
B Onlar televizyon dinlediler.    Ç Biz çorapları astık.   
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10- 1 ile numaralandırılmış olan nesne aşağıdakilerden hangisidir? 

A- gazete   B- anahtar  C- ayakkabı  Ç- çorap 

 
11- 2 ile numaralandırılmış olan nesne aşağıdakilerden hangisidir? 

A- anahtar  B- pantolon  C- çorap  Ç- lamba 

 
12- 3 ile numaralandırılmış olan nesne aşağıdakilerden hangisidir? 

A- televizyon   B- radyo  C- gazete  Ç- kapı 

 
13- “Ahmet dolap açsın, pantolon ……….. . O uyusun, ………,  Radyo ……… .” cümlelerinde 

boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A- giysin, çıkarsın, seyretsin              C- giysin, çıkarsın, dinlemesin  

B- asmasın, gitmesin, seyretmesin      Ç- alsın, uyansın, dinlesin 

 
14- “ Ahmet lambayı açtı. Lambayı  ……….. . Televizyon ……… , ………… .” cümlelerinde boş 

bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 

A- söndürsün, açmasın, dinlemesin   C- söndürdü, açtı, söndürdü 

B- söndürmesin, açsın, seyretsin        Ç- yaktı, açtı, seyretti 

 

AHME

T 

Baba, arkadaşımın 
adı Abdullah.  

Hayır,  
A-B-D-U-L-L-A-H.  

Numarası:  
0-5-4-4-5-8-7. 

Oda numarası da: 

   

3 

2 

1 
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ÜNİTE VI: MUTFAKTA II 
I-CÜMLELER: Sesli okuyunuz. 

SÖYLE. 

SEN KAHVALTI YAP. 

O MASA HAZIRLAMASIN.  

 

SAY. 

SEN SESLERİ SAY. 

SEN SAYILARI SÖYLE. 

BEN HARFLERİ DİZMEDİM. 

 

ÇIKAR. 

SEN ÇORAPLARI ÇIKAR. 

BEN DOLAPLARI AÇTIM. 

 

BEN DİNLEDİM. 

SEN TELEVİZYON SEYRETTİN. 

BİZ GAZETE OKUDUK MU? 

 

SEN ZEYTİN GETİRME. 

SEN BARDAK KAŞIK GETİR. 

O ÇAY, ÇORBA, PEYNİR GETİRSİN. 

SEN BIÇAK GETİRME, ÇATAL GETİR. 

 

SEN GİYMEDİN. 

O ŞAPKA GİYDİ. 

O ELDİVEN TAKTI. 

SEN ÇORAP GİYMEDİN, PANTOLON GİYDİN. 

 

SEN KES. 

SEN PEYNİR KES. 

O EKMEK KESMEDİ. 

O EKMEK DİLİMLEDİ. 

PEYNİR KESMEDİN  Mİ? 

 

SEN KIRDIN. 

O BARDAK KIRMADI. 

SEN BARDAK KIRDIN MI? 

 

SEN HAZIRLA. 
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SEN KAHVALTI HAZIRLA. 

O SOFRA HAZIRLAMADI MI? 

 

SEN ELMA DİLİMLEDİN. 

O EKMEK DİLİMLEDİ. 

SEN PEYNİR DİLİMLEME. 

SEN EKMEK Mİ DİLİMLEDİN? 

 

DEMLE. 

ÇAY DEMLE. 

SEN ÇAY DEMLE. 

 

O KAYNADI. 

ÇORBA KAYNADI. 

SU KAYNADI. 

ÇAY KAYNAMADI. 

 

O KAPATSIN. 

SEN KAPAĞI KAPAT. 

SEN SUYU KAPATMADIN. 

O OCAĞI KAPATSIN. 

SEN FIRINI KAPATTIN MI? 

 

KARIŞTIR. 

SEN ÇAY KARIŞTIR. 

O ÇAY KARIŞTIRDI. 

SİZ ÇAY KARIŞTIRDINIZ MI? 

ONLAR ÇAY KARIŞTIRMADI. 

 

BAL SÜRDÜ.  

O BAL SÜRMEDİ. 

O BAL SÜRDÜ MÜ? 

O BAL SÜRMEDİ Mİ? 

 

DOLDUR.  

SEN ÇAY DOLDUR. 

SEN ÇORBA DOLDURMA. 

SEN ÇORBA DOLDURMADIN. 

 

SEN ÇORAP SEÇ. 

SEN PORTAKAL TART. 



102 

 

II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

DİLİMLEMEK                      HAZIRLAMAK                      DEMLEMEK                    KARIŞTIRMAK 

    

KAPATMAK                          SÜRMEK                               KIRMAK                       DOLDURMAK   

    

KAYNAMAK                      KESMEK                                BARDAK                              BAL   

    

BIÇAK                               ÇATAL                                  KAŞIK                                        ÇAY    

    

KAHVALTI                             PEYNİR                                  ZEYTİN                                  ÇORBA 
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III-ALIŞTIRMALAR: I  

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri;  

-Uygun ekler getirerek tamamlayınız. 

Ben su doldur ..MA....dım. 

Sen peynir yedin, o ye...... 

........dinle......niz, televizyon seyret....... diniz. 

Sen kaşık getirdi.......  ….. ? 

Ben kaşık getir ...... di ...., bıçak getirdim. 

-Aşağıdaki cümleleri yedik  / yemedik şeklinde olumlu ya da olumsuz yapınız. 

Dün sen uyudu..N....     / Dün sen uyu ..... dın. 

O pantolon giydi  ......?                / O pantolon giy...... di  .....? 

Siz televizyon seyretme..... niz   ....?  / Siz televizyon seyret...... mi? 

Biz yürü...... dik mi?    / Biz yürü........ k ...... ? 

 

B - Aşağıdaki cümleleri olumsuz yapınız. 

Öğretmen çay içsin.  …… Öğretmen çay  iç…mesin………… 

Öğrenciler bal yesin.  ……………….…......…………………………………………… 

Çocuklar kahvaltı yaptılar. ……………….…......…………………………………………… 

Bulaşığı yıkayacağım.  ……………….…......…………………………………………… 

Biz çay demledik.  ……………….…......…………………………………………… 

Öğretmen ekmekleri, peynirleri, zeytinleri karıştırdı. 

……………….…......………………………………………………..…………..……………….…......………………… 

 

C- Aşağıdaki cümleleri olumlu, olumsuz ve soru cümlesi yapınız. 

Annem çay doldur.  ……………….…......………………………………………………..…………..………… 

……………….…......………………………………………………..…………..……………….…......………………… 

Bu gün bize dedem gel.. ……………….…......…………………………………………..…………..…… 

……………….…......………………………………………………..…………..……………….…......………………… 
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Öğrenci kaşık, çatal, bıçak getir . ……………….…......………………………………………………..…… 

……………….…......………………………………………………..…………..……………….…......………………… 

Öğretmen bahçede kapıları açtı. ……………….…......………………………………………………..…… 

……………….…......………………………………………………..…………..……………….…......………………… 

Ç- Aşağıdaki cümlelere uygun cevabı veriniz. 

 

Sen kaşık aldın mı?  ..evet/hayır....    ................................................ 

Siz bardak kırdınız mı?  ..........    ...................................................... 

Sen saat almadın mı?  ..........    ...................................................... 

Ben gazete aldım mı?  ..........    ...................................................... 

O bal aldı mı?   ..........    ...................................................... 

D-Aşağıda verilen olumlu cümleleri olumsuz cümle yapınız. 

Bilge ipleri çözdü.   : ……………….…......…………………………………………… 

Elif Nine eldiven gözlük taktı.  : ……………….…......…………………………………………… 

Çocuklar uçurtma uçurdu.  : ……………….…......…………………………………………… 

Pantolon, gömlek giydi.  : ……………….…......…………………………………………… 

O kitapları, defterleri karıştırıyor. : ……………….…......…………………………………………… 

            

 

         

 

 

 

 
 
Yukarıdaki resimde üniteyle ilgisi olmayan kelimeyi çiziniz. 

hazırlamak bağırmak sürmek kırmak 

kaynamak tatmak çay peynir 

seçmek kapatmak karıştırmak demlemek 

zeytin muz kilo bıçak 

limon bardak çorba kahvaltı 
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III-ALIŞTIRMALAR: I I  

1)  Aşağıdaki fiillerin karşılarına olumsuzlarını yazınız. 
  

kaynamak    ……………….. dilimlemek       ……………. 

 

 

kırmak         ……………… doldurmak       ……………. 
  

kesmek           ………… yıkamak      ……………… 
  

sürmek       …………………… hazırlamak     ……………… 
  

içmek        …………………….. yemek        …..………… 
  

silmek     …………………… yakmak          …………….. 
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2) Olumsuzluk eki (- ma / -me) ile isim fiil eki (-ma / -me) anlam yönünden farklılık 
gösterir. Buna göre aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan kelimeleri siz de örnektekilere 
uygun olarak sınıflandırınız.  
 
 

 

Bu sabah,  kahvaltıda bize taze 
çay demlemedi.  ( olumsuzluk eki ) 

Kurabiyelerin yanına mis gibi çay 
demlemeyi düşünüyorum.(isim fiil eki) 

  

Sebzeleri buzdolabına koyup sakın 
onları dondurma. (…………..) 

Yeme alışkanlığınızı değiştirmezseniz 
sağlığınız kötüye gidecek(…………..) 

  

Kızartma mutfakların vazgeçilemeyen 
tehlikesidir.  (………………….) 

Et ile beslenen insanların sofrasından 
eksik olmaz kavurma. (……………) 

 

 

Yaz sıcağında en çok aranan yiyecektir 
dondurma.   (…………....) 

Tazesi varken, konserve besinlerden 
çok fazla yeme. (…………….) 
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3) Aşağıdaki cümlelerde bulunan olumsuzluk eklerini gösteriniz.    
 

Tuzsuz tereyağı az az alınıp kullanılmalıdır. Fakat iki - üç kilo kadar tereyağı da su içinde 
uzun süre bozulmadan tazeliğini koruyamaz. 

………………………………………………………………………… 

 
Baharatların bulunduğu yerler, fena kokulu olmamalı, yaş olmayan, havadar, serin ve 
doğrudan güneş ışığı almayan yerlerde tutulmalı ve yağmur altında bırakılmamalıdır. 

………………………………………………………………………… 

 

Ambalajı açılmış salam, sosis gibi şarküteri ürünlerini buzdolabında üç gün tutabiliriz. Üç 
gün içinde tüketilmeyecekse, dondurarak bu süreyi altı aya kadar uzatabiliriz. 

………………………………………………………………………… 

 

Taze nane, dereotu, fesleğen gibi otları bozulmadan saklamak için bu otları ince ince kıyıp 
porsiyon halinde folyoya sararak derin dondurucuda dondurabilirsiniz. 

………………………………………………………………………… 

 

Kurabiyelerinizin zamanla sertleşmemesi için, kapağı çok iyi kapanan teneke bir kutuda, 
yanlarına bir iki dilim elma koyarak saklayın. Böylece orada kaldıkları sürece elma gerekli 
olan nemi sağlar ve kurabiyeleriniz sertleşmeden uzun süre taze kalır. 

………………………………………………………………………… 

 

Balığın pullarını rahatça ve etrafı kirletmeden temizlemek istiyorsanız balığı bir dakika 
kaynar suda tutun. Pulların kolayca döküldüğünü göreceksiniz. 

………………………………………………… 
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4)  Aşağıdaki şiirde boş bırakılan yerlere uygun olumsuzluk eklerini yazınız. 
 
                                                  ANLATA…..YORUM 
                                                Ağlasam sesimi duyar mısınız,  
                                                Mısralarımda;  
                                                Dokunabilir misiniz,  
                                                Gözyaşlarıma, ellerinizle?  
 
                                                Bil…...dim şarkıların bu kadar güzel,  
                                                Kelimelerinse kifayet…... olduğunu  
                                                Bu derde düşmeden önce.  
 
                                               Bir yer var, biliyorum;  
                                               Her şeyi söylemek mümkün;  
                                               Epeyce yaklaşmışım, duyuyorum;  
                                               Anlata…..yorum 
                                                                         Orhan Veli Kanık 
 
 

 IV. ÖZEL METİN  

Biz saat yediye çeyrek kala uyandık. Ayça uyanmadı mı? Uyandı, yüzünü yıkadı. Ekmek, 

peynir, zeytin aldı. Önce masaya oturdu. Ekmeğe bal sürdü. Bal yedi. Çay içmedi. Süt içti. 

İlbay dede geldi. O süt içmedi. Çorba içti. Oturdu. Ekmek dilimledi. Gazete okudu. Ayça 

masaya kaşığı, çatalı, bıçağı, bardağı, peyniri, zeytini, balı götürdü. Kahvaltı hazırladı. 

Ekmek dilimledi, masaya götürdü. Peynir dilimledi. Çay kaynadı. Çay 

demledi. Çayı ocaktan aldı. Ocağı kapadı. Çayı masaya götürdü. Bardak 

düştü. Ayça bardağı kırdı. Masaya bardak getirdi. Bardağa çay doldurdu. 

Sandalyeye oturdu. Çayı karıştırdı. Ekmeğe bal sürmedi. Kahvaltıda 

peynir yemedi. Zeytin, ekmek yedi.  

ALIŞTIRMALAR  

A-Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

B- Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle yazınız 

…………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………….…………………………………… 

…………………………………………………….……………………………………… 
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C-Aşağıda verilen işleri sıralayınız. 

 
Ekmeği dilimledi, masaya götürdü.  

Ayça bardağı kırdı. 

Ayça uyandı.1 

Sandalyeye oturdu. 

Kahvaltıda peynir yemedi. 

Çay demledi. 

Bardağa çay doldurdu. 

Masaya bardak getirdi. 

Zeytin, ekmek yedi.  9 

 
Ç-Aşağıda verilen soruların doğru cevabını yukarıdaki metne göre işaretleyiniz. 

 Ayça ne aldı? 

a) Gazete  

b) Ekmek  

 Ayça masaya neleri götürdü? 

a) Kaşık, çatal, bıçak, bardak, peynir, zeytin, bal 

b) Tabak, tencere, ekmek 

 Ayça kahvaltıda ne yedi? 

a) Çorba, ekmek 

b) Zeytin, ekmek 

 Ayça bardağı nasıl kırdı? 

a) Bardak düştü. 

b) Bardağa çay doldurdu. 

 Ayça ekmeğe ne sürmedi? 

a) Peynir  

b) Bal  

D-Metinde geçen fiilleri inceleyiniz. Olumsuz olanları  söyleyiniz ve yazınız.  

……………………………………………………………………………………….…….. 

……………………………………………………………………………………….……..

……………………………………………………………………………………….…….. 
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V. EDEBİ METİN  

                                   VAN GÖLÜ 

          Bir çocuk, haritada Van Gölü'ne bakıyordu. 

          “Dağların ortasında bir deniz. Hayır, kocaman 

bir göl bu. Baksanıza bir yol bulup çıkamamış dışarı. 

Daha büyük sularla kucaklaşamamış. Denizlerle el 

ele tutuşamamış. Bir üçgene benziyor. Acaba bu 

üçgenin alanı kaç kilometrekare?... Bir ihtiyar gelip 

Van Gölü'nün uzağına oturmadı, kıyısına oturdu. 

Gölün sularında çimen çocuklara, gökte uçan 

turnalara uzun uzun baktı. İçinde üzüntü kalmadı. 

Söyledi sözünü: 

          “Turna katarları geçiyor gene... Turna gölüdür bu göl. Gölün nazlı kızıdır turna. Onları 

vurmaya kimsenin eli varmaz. Hiçbir kuşa benzemez turna.” 

          Bir turna kuşu süzülerek inip ihtiyarın yanına kondu. İhtiyardan korkmadı. 

          “Uçtum, uçtum, uçtum... Uçtuğumu gören, başımın üstünde parıldayan tüylerimi 

gören, kıvılcım saçan gözlerimi gören, derdini söyledi bana. Dert kuşu oldum. Yüreği yaralı 

analar, taze gelinler beni görünce türküleri yaktılar. “Turnam, git haber ilet gurbet 

ellerine”, dediler. Dünyayı dolaşır gelir, gölün ıssız bir adasında konaklarım. Orada binlerce 

arkadaşımla birlikte olurum. Kaçmam. Bizim için yakılan türküleri söyleriz hep birlikte.” 

          Haritasına bakan çocuk üzüntüyle mırıldandı: 

          “Van Gölü'nü besleyen pek çok ırmak var ama gölden çıkıp gideni yok. Bu göl geleni 

olan, gideni olmayan bir eve benziyor. Suyu da pek tuzluymuş. Volkanik lavlar onu böyle 

tuzlu yapmıştır.” 

          Van Gölü bir yığın bilgi verdi: 

          “Derinliğim konusunda kesin bir şey söyleyemem. Bazı yerlerim derin, bazı yerlerim 

sığ. Güneyde kimi yerlerde derinliğim yüz metreyi bulur. Ama kuzeyde öyle sığ yerlerim 

vardır ki küçücük çocuklar bile oralarda rahatça dolaşır. Beni besleyen bir yığın ırmak var. 

En önemlileri Karasu ve Hoşap. En yakın arkadaşlarım Süphan'la Nemrut Dağı. Her sabah 

birbirimize iyi günler dileriz. Onlar bana gökyüzünde olup biteni anlatır, yıldızların selamını 

iletirler. Ben de onlara suyumda yıkanan çocukların selamını söylerim. … Benim suyum bol 

sodalı. Eh, soda da her şeyi tertemiz yapar. Baksanıza, rengim beyaza yakın. Sodadan... 
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          Tek üzüntüm nedir bilir misiniz? Balık yaşamaz benim sularımda. Suyumda çok soda 

var ya, onların pırıl pırıl pullarını döker. Yaşayamazlar bu çok sodalı suda. Ama bana konuk 

gelen ırmakların döküldüğü yerlerde soda azalır. Bol balık olur oralarda. Pıtır pıtır 

kaynaşırlar. Pek çoğu avcıların kepçesine takılır.” 

          “Van Gölü'nde adacıklar da var. İnci taneleri gibi yan yana dizilmişler. Van Gölü, İran-

Türkiye demiryolunun tam üstünde. Tatvan-Van arasında demiryolunun yerini su yolu 

alıyor, başlıyor feribotlar işlemeye.” 

          Van Gölü son sözü söyledi: 

          “Ben dağların ortasında sıkışmış kalmış bir gölüm. Bir yol bulamamışım denize 

ulaşmak için. Ama üstümden yollar geçer, kimse engellenmaz. Öyle yollar ki bunlar, iki 

ülkeyi birbirine bağlar, kavuşturur bekleyenleri. Sonra turnalarım var. Hangi gölün böyle 

kuşu olmuş ki... Varsın sularım denizlere açılmasın, ben de bir deniz kadar büyüğüm ya...” 

                                                                                    Işıl ÖZTÜRK 

                                                                                  ( Çocuk, 1977 ) 
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-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 

A-Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

1-Türkiye haritasında Van Gölüne bakan çocuk, göl hakkında hangi bilgileri vermektedir, 

söyleyiniz. 

2-Van Gölü'nün kıyısında oturan ihtiyar, turnalara bakarak ne söylemiştir?  

3-İhtiyarın bu sözlerine karşılık turnalar ne anlatmışlardır? 

4-Çocuk haritasına bakarak neden üzüntüyle bir şeyler mırıldanmıştır? 

5-Van Gölü'nün kendisine dair verdiği bilgiler nelerdir, belirtiniz. 

6- Van Gölü niçin renginin beyaz olduğunu söyler? Sebeplerini açıklayınız.  

7-Van Gölü ulaşım açısından nasıl bir öneme sahiptir? 

B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1- “Van Gölü” metninden alınan aşağıdaki cümlelerde, fiillerin bildirdikleri hareketlerin 

yapılmadığı ya da yapılamayacağı anlatılmaktadır. Fiillere olumsuzluk anlamı katan 

unsurun ne olduğunu söyleyiniz.  

    “Baksanıza bir yol bulup çıkamamış dışarı.” 

              “Daha büyük sularla kucaklaşamamış.” 

              “Onları vurmaya kimsenin eli varmaz.”        

2-Siz de metinden olumsuzluk anlamı taşıyan fiillere başka örnekler bulunuz. 

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

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

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

VI. DİL BİLGİSİ : OLUMSUZLUK 

Biz zeytin yemedik. Sen suyu kapamadın. O bal sürmedi. Çorba içmedi. 

Fiil cümlelerinde olumsuzluk kavramı fiil tabanlarına getirilen “-ma / -me” olumsuzlu 

ekiyle yapılır. “– ma / -me “ olumsuzluk ekidir.  Bu ek eklendiği fiilde cümledeki özne ile 

nesne arasında anlam ilişkisi kurar. Anlam fiilin yapılmaması yönündedir. Bu iki şekil tek ek 

sayılır. Bu olumsuzluk yapan şekil (ek)cümlenin anlamını da olumsuz yapar. Olumsuzluk 

ifadesi cümlenin bütünü kapsar. Bunun dışında Türkçede olumsuzluk ifade eden başka 

şekiller, başka yapılar da vardır. Bazen bu ekler veya yapılar olmadan da cümlenin kendisi 

olumsuzluk ifade edebilir. Bu olumsuz ifade cümlenin tamamından anlaşılır.  

Ses uyumuna göre kelimeye bu ekin kalın veya ince şekli gelir. 
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Sen çorba içmedin. Sen çorba iç –   me  –     di     –     n . 

Fiil   +   olumsuzluk eki  +  görülen geçmiş zaman   +    şahıs eki 

Biz peynir yemedik. Biz peynir ye   -  me  -    di   -     k . 

Olumsuzluk eki  +    görülen geçmiş zaman   +   şahıs eki 

O uyumadı. O uyu   -  ma  -    dı  -     0 

Olumsuzluk eki  +     görülen geçmiş zaman    

Sen çay doldur.  Sen çay doldurma. 

Sen çay doldur -  ma  -   0 

Olumsuzluk eki     +     0 

Sen bal sürme.       X     Sen bal sür. 

Siz bulaşık yıkamadınız.   X   Siz bulaşık yıkadınız. 

*Müzik Naz Bari.mp3  

VII- KARŞILIKLI KONUŞMA: GÜNLER 
Kutay : Kolay gelsin, anneciğim! Ne yapıyorsun? 

Elif : Çay demledim. Sohbet ederken içeriz. 

Kutay : Bu güzel kokular nerden geliyor? 

Elif : Fırında kurabiye var. Amcanların en sevdiği kurabiyelerden yaptım. 

Kutay : Üzümlü kurabiye mi yaptın? 

Elif : Evet. 

Ayça : Anneciğim, amcamlar kaç gün kalacaklar? Hemen gitmesinler’ 

Elif : Bir hafta kalacaklarmış. 

Ayça : Cumartesi günü gidecekler. Öyle mi? 

Elif : Hayır. Bugün günlerden pazartesi. Yarın salı. Sonra çarşamba, perşembe, cuma, 

cumartesi haftanın son günü pazar. Yani amcanlar… 

Kutay :Bugün, haftanın ilk günü pazartesi geldiklerine göre pazar günü dönecekler değil 

mi? Erken dönmesinler! 
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Elif : Evet, pazar günü dönecekler. 

Yıldız : Kutaaay! Gelir misin? 

Kutay : Yengem beni çağırıyor. Hemen geliyorum. 

Yıldız : Kutay neredesin? 

Kutay : Buradayım, yengeciğim! Geldim. 

Yıldız : Kutay, bu senin. Bakalım beğenecek misin? 

Kutay : Çok teşekkür ederim. Nedir bu? 

Yıldız : Eh işte! Çam sakızı çoban armağanı… 

 

Kutay : Yengeciğim teşekkür ederim. Bu ne güzel bir şapka! 

Yıldız : Lacivert senin en çok sevdiğin renk değil miydi? Sana mavi yakışmaz. 

Kutay : Evet. Bu lacivert şapka bana çok yakışacak. 

Elif : Kutay, aynanın karşısında neye bakıyorsun? 

Kutay : Anneciğim bak! Yengem bana hediye almış. Şapkama bakıyorum. 

Elif :Ne kadar güzel! Cuma günü gideceğin piknikte bu şapkanı takarsın. Şimdi takma! 

Kutay : Pikniğe cuma günü değil, cumartesi günü gideceğiz. 

Elif : Neden? 

Kutay : Öğretmenimiz cumartesi gideceğimizi söyledi. Hafta içi hava yağışlı olacakmış. 

Yıldız :Evet. Hava durumunda; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma yağışlı olacağı 

gösterildi. Şu an yağmur yağıyor mu? 

Kutay : Henüz yağmıyor. Ama hafta sonu; cumartesi ve pazar günleri hava güzel 

olacakmış. 

Elif : Evet, pikniğe o zaman cumartesi günü gitmelisiniz. Kutay, kurabiyeleri içeri 

getirmeme yardım eder misin? 
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Kutay : Peki. Hemen geliyorum. 

Elif :Pikniğe giderken bu kurabiyelerden sana da yapmamı ister misin? 

Kutay : Anneciğim çok isterim.  

Kürşat :Hanım, ellerine sağlık kurabiyeler çok güzel görünüyor. Yanında çay da var mı? 

Elif : Afiyet olsun. Çayları birazdan getireceğim. 

Kutay : Anneciğim müsaadenizle ben yatmak istiyorum. Kurabiyelerden bana da ayırır 

mısın? 

Elif : Elbette ayırırım. Sen yat. Yarın salı. Okulun olduğu için erken yatmalısın. 

Kutay : Herkese iyi geceler… 

 

        

*Yukarıdaki metinden hareketle aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

1-Yukarıdaki metne göre Kutay, hafta sonu neler yapmıştır?  

2-Kutay, başka neler yapabilirdi?  

3-Siz hafta sonlar neler yaparsınız? 

4-Haftanın ilk günü olan pazartesi günü sizde ne gibi düşünceler uyandırmaktadır? Sözlü 

olarak anlatınız. 

5-Haftalık program cetvelinde bir gününüzü gün ve saat olarak işaretleyiniz. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Siz de geçen hafta yaptıklarınızı yazınız. 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 
İstanbul - Sultanahmet Cami 

Siz bu camiyi gördünüz mü? 
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VIII- GÖRSEL  METİN: ÇALIŞMA ODASI  

(Fotoğrafta gördüklerinizi sözlü ve yazılı olarak anlatınız.) 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………  
Aşağıdaki soruları resme göre cevaplandırınız. 
 
S.1-Çalışma masasının üstündeki eşyaların adlarını yazınız. 

S.2-Odanın görünüşü hakkında bilgi veriniz. 

S.3-Size göre duvarda hangi kitaplar vardır. 

S.4-Pencereden dışarıda neler görüyorsunuz. 

S.5-Duvarda kitaplardan başka neler var? 
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BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 
 

1.“Sen ekmekleri kestin.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi 
getirilirse anlamda bir değişiklik olmaz? 

A dilimledin  B sürdün   C demledin   Ç hazırladın 
 
2. “Sen kahvaltı hazırladın.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi 
getirilirse anlamda bir değişiklik olmaz? 
A sürdün  B doldurdun   C demledin   Ç yaptın 
 
3. “çay” ile “demlemek” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki     
“çorba” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 
A kaynamak  B karıştırmak   C kapamak   Ç hazırlamak 
 
4. “çay” ile “süzmek” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki 
“sürmek” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 
A zeytin  B bal    C çay    Ç peynir 
 

5. “çorba” ile “kaşık” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki 

“bardak” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A çatal   B bıçak  C çay    Ç zeytin  
 
6. “resim” kelimesi ile “silmek” kelimesi arasında bir anlam ilişkisi vardır. “karıştırmak” 

kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında bir anlam ilişkisi vardır? 

A zeytin  B peynir   C bal    Ç çorba  
 
7. “Siz / kahvaltı hazırladım. / Kahvaltı yapın. / Ben”  

1                  2                         3               4 
 
Yukarıdaki karışıklığın düzgün birer cümle haline gelmesi için gereken doğru sıralama 
aşağıdakilerden hangisidir? 
A 1-3-4-2 B 2-4-1-3  C 4-2-1-3  Ç 4-3-1-2  
 

8. Aşağıdaki cümlelerden anlam bakımından hangisi doğrudur? 

A Kahvaltıda çatal yedik.  C Tencerede çay yaptık. 
B Bardakta çorba içtik.   Ç Demlikte çay yaptık 
 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından doğrudur? 

A Makasla ekmek kesme.   C Bıçakla çay karıştırdın. 
B Sen kahvaltıyı karıştırdın.   Ç Sen bal iç. 
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ÜNİTE VII:  PAZARDA 
I-CÜMLELER  Sesli okuyunuz. 

 

AYÇA ASTI. 

AYÇA LİMON KESTI Mİ?. 

AYÇA PEYNİR Mİ DİLİMLEDİ? 

AYÇA ÇAYI KARIŞTIRDI. 

 

SEN AYVA KES. 

O AYVA DİLİMLEDİ. 

BEN PORTAKAL KESTİM 

O ELMA, LİMON KESSİN. 

 

O SEYRETMİYOR. 

SEN SEYRETMİYORSUN. 

AYÇA TELEVİZYON SEYREDİYOR. 

AYÇA GÜNEŞİ SEYREDİYOR MU? 

   

SEN DOLDUR. 

O DOLDURMADI.  

PAZARCI DOLDURUYOR MU. 

SEN MUZ, ISPANAK DOLDURDUN 

O BİR KESE KAĞIDI AYVA DOLDURDU. 

 

ONLAR KURUYORLAR. 

TEZGAH KURUYORLAR. 

PAZARCILAR TEZGAH KURDULAR. 

 

SERGİLİYOR. 

PAZARCILAR SERGİLİYORLAR. 

PAZARCI PORTAKAL SERGİLİYOR. 

PAZARCILAR AYVALARI SERGİLEDİ.  

 

TATTI. 

O LİMON MU TATTI? 

BİZ ELMA TADIYORUZ.  

KUTAY MI MUZ TATTI? 

O PORTAKAL TATTI MI? 

 

BAĞIR. 

SEN BAĞIRIYORSUN. 

PAZARCI BAĞIRIYOR. 

ÖĞRETMEN BAĞIRDI MI? 

ÖĞRENCİ BAĞIRMIYOR. 
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SEÇ. 

SEN ELMA SEÇ. 

PORTAKAL SEÇMİYOR. 

O İKİ KİLO MUZ SEÇTİ. 

SEN BİR KİLO LİMON SEÇİYORSUN. 

 

DOLSUN. 

TABAKLAR DOLSUN. 

ÇANTALAR DOLUYOR. 

KESE KAĞIDI AYVA DOLDU. 

TEZGAHLAR ELMA, PORTAKAL DOLUYOR. 

 

TARTTI. 

İKİ KİLO TARTTI. 

PAZARCI MUZ TARTMADI. 

ÜÇ KİLO ELMA TARTIYOR.  

İKİ KİLO AYVA TARTMADI. 

PAZARCI ISPANAK TARTIYOR. 

 

SATIYORSUN. 

SEN SATIYORSUN. 

SEN ISPANAK SATMIYORSUN. 

O AYVA, ELMA SATMIYOR MU? 

SEN MUZ, PORTAKAL, LİMON SATIYORSUN. 

 

ÖDE. 

ÖDESİN. 

O PARA ÖDEDİ. 

PAZARCI ÖDÜYOR. 

AYÇA PARA ÖDÜYOR MU? 

 

TAŞIYORSUN. 

SEN ELMA,  MUZLARI TAŞI. 

O ÜÇ KESE KAĞIDI TAŞIYOR. 

O ÜÇ KESE KAĞIDI  MUZ TAŞIMIYOR. 

AYÇA İKİ KESE KAĞIDI AYVA TAŞIYOR MU? 

 

O İPLERİ ÇÖZDÜ MÜ? 

SEN ELDİVEN TAKIYORSUN. 

SEN İPLERİ BAĞLAMADIN MI? 
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

BAĞIRMAK KURMAK ÖDEMEK SATMAK 

    

SEÇMEK SERGİLEMEK TARTMAK TAŞIMAK   

    

TATMAK DOLMAK AYVA GÜNEŞ 

    

ISPANAK KESE KAĞIDI KİLO LİMON 

    

MUZ PAZARCI PORTAKAL TEZGAH 
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III-ALIŞTIRMALAR: I  

A-Aşağıdaki kelimeleri anlamlı ve kurallı bir cümle haline getiriniz. 

1- ekmek  / kuş /parça / bir /yiyor : Kuş bir parça ekmek yiyor. 

2-oynuyor/ bu/film/televizyonda : ........................................................................ 

3-kadın/siliyor/yerleri   : ........................................................................ 

4-resim /çiziyor/güzel/çocuk  : ........................................................................ 

5-erken/gün/Ali/ geliyor/okula : ........................................................................ 

B-Aşağıdaki soruları olumlu ve olumsuz cümle şeklinde cevaplandırınız. 

1-Ayça ders çalışıyor mu? 

a)Evet, Ayça ders çalışıyor. 

b)Hayır, Ayça ders çalışmıyor. 

2- Oğuzhan dolabı açıyor mu? 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

3- Pazarcı bağırıyor mu? 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

4- Güneş açıyor mu? 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

5- Pazarcı limon tartıyor mu? 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

6- Babaları muz dolduruyor. 

a) ................................................................................................. 

b) ................................................................................................. 

C-Aşağıdaki fiillerle şimdiki zaman çekiminde olumlu, olumsuz ve soru cümleleri yapınız. 

Almak, getirmek, satmak, seçmek, dolmak, taşımak 

1- Ali tezgâhtan portakal alıyor.  

    Ali buzdolabından portakal almıyor. 
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    Ali buzdolabından portakal alıyor mu? 

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

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

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

3-................................................................................................. 

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

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

4-................................................................................................. 

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

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

6-................................................................................................. 

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

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

Ç-Aşağıda verilen boşluklara şimdiki zaman eki ve uygun şahıs eklerini yazınız. 

Pazarcı portakal sergili…yor. 

Sen ıspanak sat……… . 

Pazarcılar tezgah kuru………… . 

Bir kese kâğıdı (torba) ayva doldur……. . 

O üç torba taşı……… . 

D-Aşağıda verilen olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri de olumlu cümle yapınız. 

O üç torba muz taşımıyor.   : - …O üç torba muz taşıyor… 

İki kilo ayva tartmadı.         :----------------------------------------- 

Biz elma tadıyoruz.             :----------------------------------------- 

Ayça limon alıyor.               :------------------------------------------- 

Pazarcılar tezgâh kuruyorlar. :------------------------------------------ 

E-Aşağıda verilen cümleleri soru cümlesi haline getiriniz. 

Pazarcı sergiledi.   … Pazarcı sergiledi mi? .. 

İki kilo tarttı.    ………………….………. 

Pazarcı portakal sergiliyor.  ……………………..…… 

Portakal seçti.    …………………..………. 

Bir kese kâğıdı ayva dolduruyor …………………………… 
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F- Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri karışık olarak verilen kelimelerle doldurunuz. 

Pazarcılar ..Tezgah..  kuruyorlar.  Ispanak 

Sen   ………..….  satıyorsun.  Tezgah 

Bir  …………....  dolduruyor.  Elma 

İki  …………...   ayva tartmadı  Torba 

Biz  ……………  tadıyoruz.  Kilo 

G-Aşağıda karışık olarak verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler kurunuz. 

Sergiliyor/portakal/pazarcı  :…Pazarcı  portakal sergiliyor… 

Ayva/bir/dolduruyor/torba  :…………………………….…… 

Üç/taşıyor mu/muz/Ayça/kilo :……………………...………….. 

Ayva/kilo/tartmadı/iki  :…………………………..……… 

Taşımıyor/üç/o/muz/torba  :…………………………………… 

             

      

                                                           

                                               

                                    

 Yukarıdaki resimde üniteyle ilgisi olmayan kelimeyi çiziniz   

    

III-ALIŞTIRMALAR: II 

1) Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun olan fiilleri şimdiki zamanda 

çekimleyerek yazınız. 

 kurmak      bağırmak       seçmek        satılmak       almak 

 

 

 

Tezgahın önündeki müşteriler  

yarışırcasına  portakal ………… 

…………. 

 

 

 

Pazarcı daha fazla satış yapmak için ‘‘bedava     

 

 

bunlar ’’ diye ……………………… 

tezgah kilo ıspanak mendil pazarcı 

ayva kese kağıdı limon ip muz 

seçmek ödemek tartmak tatmak satmak 

taşımak çözmek sergilemek dolmak bağırmak 



124 

 

 

Pazara gitmek için henüz erken, pazarcılar  
 
tezgahları yeni ………… 
 

 

 

    Ispanak pazarda bugün çok  
 
     ucuz ………….. 
 

 

 

Herkes şuradaki tezgahtan torba  
 

torba ayva ………….. 
  

 

                                         

. 

 

Sarı sarı bu limonlar pazarda terazinin  üstünde………….. 
 

 

2- Aşağıdaki fiilleri şimdiki zamana göre çekimleyiniz. 
 

 

 

 

         ödemek  ………… gözlemek  ………    dinlemek …………… 
 
 
         beklemek ……… yaşamak ………..       söylemek ………….. 
 
 
         anlamak ………  çiğnemek …………     beklemek ……………  
 
 
         sergilemek …..    harcamak …………       uyumak …………. 
 
 
         üşümek ………   tanımak   …………      yürümek ……………. 
 
 
        okumak ……       taşımak …………         seçmek ……………… 
 
 
         tartmak ……      satmak …………          dolmak ………………     



125 

 

3- Aşağıdaki cümlelerin olumsuzlarını yazınız. 
 

   

 

 

 

 

 

 

     

Pazardan alışveriş yapmanın zevkli            Doğal yöntemlerle üretilen  sebzeleri  
olduğunu düşünüyor.                                   burada satıyorlar.    
 ……………………………                …………………………………... 

     . 

 

 

 

 

 

 

 

Pazardan sadece yiyecek alıyorum       Kese kâğıdını tek başına taşıyor.           
 

……………………………                    ………………………... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salata için marulu buradan alıyoruz. Bu hafta pazarda balık satıyorlar.       
 

……………………………                ………………………………….           

            

4- Aşağıda karışık olarak verilmiş kelimelerle yüklemi şimdiki zamanda çekimlenmiş 
anlamlı ve kurallı cümleler yazınız. 
 

 

pazara / birlikte / gitmek / annesiyle . 
 

  …………………………………………………………… 

 

bu  /  kaç /  torbadaki / muz / kilo / gelmek ? 
 

 ………………………………………………………….... 
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pazara çıkanların / giderek / artmak / sayısı / bugün. 
 

 ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

alışveriş / pazardan / yaparsan / parasını / ödemek / peşin. 
 

 

…………………………………………………………… 

 

 

 

müşterilere / tattırmak / ayvadan / dilimlediği / satıcı. 
 

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV- ÖZEL METİN  

Güneş açtı. Güneşte tezgâh kurdu. 

Pazarcı;  muz, limon, portakal, ıspanak ve ayva 

sergiliyor. Muzları, limonları, ıspanakları, 

ayvaları, portakalları tezgâhta sergiliyor. Tezgâh 

doldu. Pazarcı bağırıyor.  

Tezgâha gidiyorum. Ayvayı tartıyorum. 

Portakal alıyorum. Pazarcı limon seçiyor, 

dolduruyor. Tartıyor. Kese kâğıdı doluyor. 

Meyveleri taşıyorum. Pazarcılar tezgâhlarına 

sergilerini açıyor. Pazarcılar kışın pırasa, 

ıspanak, portakal, limon, ayva ve nar satarlar. 
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 ALIŞTIRMALAR  

A)Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

B)Bu türden en az beş cümle yazınız. 

……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

 

C)Aşağıda verilen işlerin tamamlanması için öncesini ve sonrasını yazınız. 
 

Önce      Durum (İş)    Sonra 
......PAZARCI..........   Muzu, limonu, ıspanağı,  …..SEGİLİYOR….. 

Portakalı tezgahta sergiliyor.  ..............................  .............................. 

  

..............................   Tezgâha gidiyorum.  .............................. 

 

...............................   Muz alıyorum.   .............................. 

 

..............................   Pazarcı muzu tartıyor. .............................. 

 

Ç)Aşağıdaki cümlelerde anlatılanlar doğru ise cümlenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.  
 
…..Pazarcı muz, limon, portakal, ıspanak, ayva satıyor. 

…..Elmaları, ıspanağı, çiçeği, portakalı tezgahta sergiliyor. 

…..Portakalı tadıyorum. 

…..Muzu alıyorum. 

…..Pazarcı torbaya ıspanak dolduruyor. 

 

D)Metinde geçen farklı çekimli fiilleri şimdiki zamana göre çekimleyiniz. 
…………………………  ………………………… ………………………… 

…………………………  ………………………… ………………………… 

…………………………  ………………………… ………………………… 
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V. EDEBİ METİN 
          MUSTAFA KEMAL'İ DÜŞÜNÜYORUM 

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; 

Yeleleri alevden al bir ata binmiş. 

Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,  

Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, 

Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri... 

 

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; 

Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında 

Destanlar yaratıyor cihanın görmediği, 

Arkasından dağ dağ ordular geliyor 

Her askeri Mustafa Kemal gibi. 

 

Mustafa Kemal'i düşünüyorum; 

Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel 

Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. 

Al bir ata binmiş yalın kılıç 

Koşuyor zaferden zafere... 

 

Mustafa Kemal'i düşünüyorum: 

Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, 

Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. 

Uykularıma giriyor her gece. 

Ellerinden öpüyorum. 

         Ümit Yaşar OĞUZCAN 

 

 

-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 

A-Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

1.Şiirin ilk bölümünde şair, Mustafa Kemal'i yeleleri alevden al bir ata binmiş olarak 

düşündüğünü söylemektedir. Bu bölümde Mustafa Kemal'in dış görünüşüne ait hangi 

özelliklerinden söz edilmektedir? 

2.Şiirin ikinci bölümünde Mustafa Kemal'in hangi özelliği vurgulanmaktadır? 

3.Şiirde geçen “destanlar yaratmak” sözünden ne anlıyorsunuz? 

4.Şair, Mustafa Kemal'i gelmiş geçmiş kahramanlara bedel olarak görmektedir. Gelmiş 

geçmiş kahramanlar sözüyle kimler kastedilmiş olabilir, yorumlayınız. 

5.Mustafa Kemal'i bir kasım sabahı ölmemiş olarak düşünen şair, onun hâlâ nerede 

yaşamaya devam ettiğini söylemektedir? 

 

B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

1.Bildiğiniz gibi iş, oluş ve hareket bildiren kelimelere fiil ( eylem ) denir. Siz de “Mustafa 

Kemal'i Düşünüyorum” şiirinde iş, oluş ve hareket bildiren kelimelere örnekler bularak; 

defterinize yazınız. 
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2.Bulduğunuz fiillerde belirtilen hareketlerin kim ya da kimler tarafından 

gerçekleştirildiğini tespit ediniz. 

3.Şiir boyunca tekrarlanan “Mustafa Kemal'i düşünüyorum” dizesinde koyu renkle yazılmış 

olan fiilin bildirdiği hareketin gerçekleşme zamanı nedir? 

4.Siz de şiirden şimdiki zamanda çekimlenmiş fiiller bularak; bu fiillerin olumsuz, olumlu 

soru ve olumsuz soru şekillerini oluşturunuz.  

5.“Mustafa Kemal’i düşünüyorum.” cümlesindeki fiili bütün şahıslarda çekimleyiniz. 

1.teklik şahıs: Mustafa Kemal’i düşünüyorum. 

2.teklik şahıs: ………………………………. 

3.teklik şahıs: ……………………………….  

1.çokluk şahıs: ………………………………  

2.çokluk şahıs: ……………………………… 

3.çokluk şahıs: ………………………………. 

 
6.“Yeleleri alevden al bir ata binmiş” cümlesinin fiilini şimdiki zamanda yazınız. Cümlenin 

zaman olarak nasıl bir değişikliğe uğradığını açıklayınız. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 “ Destanlar yaratıyor cihanın görmediği 

Arkasından dağ dağ ordular geliyor”  

7. Yukarıdaki dizelerde çoğul eki ve şimdiki zaman eki alan sözcükleri göstererek eklerin 

altını çiziniz. 

8.“ Uykularıma giriyor her gece.” cümlesini soru cümlesi haline getiriniz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. “Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum.” cümlesindeki fiilin olumsuzunu yazınız 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10.“ Ölmemiş bir kasım sabahı” cümlesindeki fiili olumlu yaparak cümleyi yeniden yazınız  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

11. “Yine bizimle beraber her yerde. 

Yaşıyor dört köşesinde vatanın” 

a)Yukarıdaki dizelerde bulunan kelimeleri büyük ünlü uyumu açısından yazarak inceleyiniz   

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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b)“Yaşıyor”  kelimesi “yaşamak” fiilinin şimdiki zamanda çekimlenmiş biçimidir. Şimdiki 

zaman ekini alınca “yaşamak” fiili nasıl bir değişime uğramıştır? Yazılı ve sözlü açıklayınız.  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

VI-DİL BİLGİSİ:   ŞİMDİKİ ZAMAN  

Çalışıyorum. Kitap okuyorum. O yazıyor. Sen okuyorsun. O dinliyor. 

             Yapılan işin, durumun, olgunun gerçekleştiği anda ifade edilmesine şimdiki zaman 

denir. Fiilin gösterdiği hareketin, oluş kışın ve yargının içinde bulunulan zamanda 

yapıldığını ve devam ettiğini gösteren kiptir. Şimdiki zaman kipi “-yor” ekiyle yapılır. Bu 

ekle içinde bulunulan zamandaki yargılar anlatılmaktadır. Bu yor eki dışında başka ekler de 

vardır. Bu ekler (-makta/-mekte; -mede/-mada) seyrek kullanılır. 

“-yor” eki, başında bulunan “y” ünsüzünün daraltıcı etkisiyle kendinden önceki 

geniş ünlüleri daraltır. 

Yaşı – yor - um < (yaşa – yor - um) 

Gel - mi – yor - um <         (gel - me – yor - um) 

“-yor “ eki, ünlü uyumlarına uymaz.   ver - i – yor – um.  

        Şahıs ekleri şimdiki zaman kip ekinin üzerine gelir: 

                   OLUMLU                       OLUMSUZ 

             1. teklik şahıs   gel-i-yor-um        gel-mi-yor-um( * ) 

  2.teklik şahıs   gel-i-yor-sun  gel-mi-yor-sun 

  3.teklik şahıs   gel-i-yor  gel-mi-yor 

  1.çokluk şahıs  gel-i-yor-uz  gel-mi-yor-uz 

  2.çokluk şahıs   gel-i-yor-sunuz gel-mi-yor-sunuz 

  3.çokluk şahıs    gel-i-yor-lar  gel-mi-yor-lar 

         Şimdiki zaman kipinin olumsuzu diğer kiplerde olduğu gibi “ma-, me-“ olumsuzluk 

ekiyle yapılır. Ancak bu ekler “y” sesinin daraltıcı etkisiyle “-mı, -mi; -mu,  

-mü” şeklinde kullanılır. 

Al- ı - yor      al – mı – yor  (al – ma – yor) 

Ver – i – yor   ver – mi – yor  (ver –me – yor) 
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Şimdiki zaman kipinin sorusu, soru eki  “mu” ile yapılır: 

    Alıyor mu? Almıyor mu? 

  Veriyor mu? Vermiyor mu?            

             Almaktayım, almamaktayım, vermekteyim, vermemekteyim 

Açıklama: Şimdiki zaman kipi olarak kullanılan “-yor” ekinden başka seyrek olarak 

kullanılan     “-makta, -mekte; -mada, -mede” ekleri de vardır: 

*Müzik Aygiz.mp3  

VII- KARŞILIKLI KONUŞMA  : MEVSİMLER VE AYLAR  

Afşin  : Kutay Ağabey, bak! Kar yağıyor. 

Kutay  : Evet. Her yer bembeyaz olmuş. 

Afşin  : Bu kış çok kar yağdı, değil mi? 

Kutay  : Ama artık mevsimlerden ilkbahar.  

Afşin  : İlkbahar mı! Ama şu an mevsimlerden kış değil mi? 

 

Kazdağları – Bayramiç – Ayazma 

Kutay  : Afşin, hayır. Kış geride kaldı. 

Afşin  : Şubat kış mevsiminin ayı değil mi? 
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Kutay  :Doğru. Şubat kış mevsiminindir. Ama artık mart ayındayız. Mart ilkbaharın 

ilk ayıdır. 

Afşin  : Ağabey! Kar ilkbaharda yağar mı? 

Oğuzhan : Yağmaz. İlkbaharda yağmur yağar. 

Afşin  : Öyleyse martta neden kar yağıyor? 

Kutay  : Mart ayı bazen çok soğuk olur da ondan! 

Oğuzhan : Ne demişler, mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır. 

Kutay  : Yoksa sen mevsimleri ve ayları bilmiyor musun? 

Afşin  : Biliyorum ama bazen karıştırıyorum. 

Kutay  : Öyleyse mevsimleri sayar mısın? 

 

Kazdağları – Bayramiç – Ayazma 

Afşin  :Elbette. Bir yılda dört mevsim var. Bunlar: İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. 

Kutay  : Aferin! Peki, ayları sayabilir misin? 

Afşin  :Yılın ilk ayı ocaktır. İkinci ayı şubat. Sonra mart, nisan, mayıs… 

Kutay  : Sonra hangi ay gelir? 

Afşin  : Haziran, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ve aralık. 

Kutay  :Aferin! Bak hepsini biliyorsun. Oğuzhan mevsimleri kardeşine sen mi 

öğrettin? 

Oğuzhan : Evet, ben öğrettim. 
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Kutay  :Afşin, haydi şimdi de hangi mevsimde hangi ayların olduğunu da söyler 

misin? 

Afşin  :Peki. Kış mevsiminde aralık, ocak, şubat ayları vardır. İlkbahar mevsiminde 

mart, nisan, mayıs; yazın haziran, temmuz, ağustos; sonbaharda da eylül, ekim, kasım 

ayları vardır. 

Kutay  : Afşin aferin! Hepsini doğru saydın. 

Afşin  : Kutay Ağabey, senin doğum günün ne zaman? 

Kutay  : Martta. 

Afşin  : Yani ilkbahar mevsiminde, değil mi? 

Kutay  : Evet. 

Afşin  : Ayça’nın doğum günü ne zaman? 

Kutay  : Onun doğum günü kasımda. 

Afşin  :Ağabeyimin doğum günü de kasımda. Yani ikisi de sonbaharda doğmuş. 

Kutay  : Afşin, kasım ayında başka ne olmuştur? 

 

Kazdağları – Bayramiç 

Afşin  : Bilmiyorum. 

Kutay  : Ayça sen biliyor musun? 

Ayça  : Biliyorum. Ulu önderimiz Atatürk kasım ayında öldü. 
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Kutay  : Ayça bildin. 

Oğuzhan : Kutay, bize biraz saz çalar mısın? 

Kutay  : Elbette. İsterseniz size güzel bir türkü çalabilirim. 

Oğuzhan : Hangi türküyü çalacaksın? 

Kutay  : Türkünün ismi “Çemberimde Gül Oya” 

Oğuzhan : Bu benim en sevdiğim türküdür. 

Kutay  : Ayça, bana sazımı getirir misin? 

Ayça  : İşte! Getirdim bile. 

Kutay  : Öyleyse başlıyorum: 

Çemberimde Gül Oya Türküsü – 

 

 

*Yukarıdaki metne uygun olarak aşağıdaki soruları yazılı ve sözlü cevaplandırınız. 

1- Yukarıdaki metinde mevsimlerden ilkbahar olmasına rağmen kar yağmaktadır. Sizin 

ülkenizde bu mevsimde hava ve doğa nasıldır? 

2-Sizin ülkenizde kar hangi mevsimde yağar? 

3-Yaşadığınız şehirde yaz mevsiminde neler yapılmaktadır, anlatınız. 

4-Ülkemizde kış mevsiminde ne yapmayı planlıyorsunuz 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Çanakkale Boğazı 
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VIII- GÖRSEL  METİN: EVİN İÇİ  

(Fotoğrafta gördüklerinizi yazılı ve sözlü olarak anlatınız.) 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…...…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………...……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Aşağıdaki soruları resme göre yazılı ve sözlü cevaplandırınız. 

S.1-Resimde mutfakla ilgili beş nesnenin adını yazınız. 

S.2-Resimlerde duvarda görülen beş nesnenin adını yazınız. 

S.3- Üstteki resmi mutfak kabul edersek buradaki eksik nesnelerin adını yazınız. 
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BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 

 

1.  “terazi” kelimesi ile “tartmak” kelimesi arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir 

ilişki “tezgah” kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A seçmek   B sergilemek     C kurmak      Ç dolmak 

 

2.  “Kese kağıdı doldu.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse yine anlamlı bir yapı ortaya çıkar? 

A muz   B terazi   C tezgah   Ç pazarcı 

 

3.  “Pazarcı portakal tartıyor.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden 

hangisi getirilirse işlev bakımından benzer anlamlı bir yapı ortaya çıkar? 

A satıyor  B bağırıyor   C ödüyor   Ç tadıyor  

 

4.   “kese kağıdı” ile “taşımak” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir 

ilişki “tezgah” ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A sergilemek  B bağırmak   C tatmak   Ç kurmak 

 

5. “tezgah” ve “terazi” arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki aşağıdaki 

seçeneklerden hangisinde bulunur? 

A pazarcı-ayva            C kese kağıdı-limon         

B terazi-muz             Ç ıspanak-portakal 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca doğrudur? 

A Pazarcı tezgah satıyor.           C Pazarcı kese kağıdı tadıyor.                

B O portakal tadıyor.             Ç Pazarcı terazi tartıyor. 

 

7.”O portakal satıyor.” cümlesine anlamca en yakın olan cümle aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A O simit tadıyor. C Pazarcı ıspanak tartıyor.        

B O muz sayıyor. Ç O limon seçiyor. 

 

8.Aşağıdaki cümlelerin anlam bakımından hangisi yanlıştır? 

A Pazarcılar bağırıyor mu? C Pazarcılar tezgah kuruyor. 

B Pazarcı ödüyor.  Ç Sen tadıyor musun? 
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ÜNİTE VIII: HAFTA SONU 
I- CÜMLELER  Sesli okuyunuz. 

AYVA TATTIM. 

SEN AYVA SATTIN. 

BİZ LİMON SEÇİYORUZ. 

 

PAZARCI BAĞIRDI. 

SİZ AYVALARI TOPLUYORSUNUZ. 

ONLAR ÇAMAŞIR TOPLAMIYORLAR. 

 

MENDİL ASTIM. 

ÇAMAŞIRLARI ASTIN MI? 

PAZARCI PORTAKAL SEÇİYOR. 

 

KUŞLAR UÇMADI. 

KUŞLAR UÇMUYOR. 

KUŞLAR UÇTU MU? 

 

UÇURTMA UÇURDUM. 

BİZ UÇURTMA UÇURDUK MU? 

BİZ UÇURTMA UÇURUYORUZ. 

 

TAŞISIN. 

BİZ ELMA TAŞIDIK. 

O MENDİL TAŞIYOR. 

O ŞEMSİYE TAŞIMIYOR. 

 

O İP BAĞLADI. 

O İP BAĞLADI MI?  

İPLERİ BAĞLADIM. 

ÇOCUKLAR İPLERİ BAĞLADI. 

 

İPLER DOLAŞTI. 

O İPLERİ DOLAŞTIRDI MI? 

UÇURTMA İPLERİ DOLAŞTI. 

 

O ELDİVEN TAKIYOR. 

O ŞAPKA TAKMIYOR. 

ELİF NİNE GÖZLÜK TAKTI. 

O GÖZLÜK TAKMIYOR MU? 

 

ÇÖZSÜN. 

İPLERİ ÇÖZDÜ.  

BİLGE İPLERİ ÇÖZDÜ MÜ? 
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ÖĞRETMEN İPLERİ ÇÖZDÜ. 

 

SALLA. 

MENDİL SALLIYOR. 

BİLGE MENDİL SALLIYOR. 

BİLGE MENDİL SALLAMADI MI? 

 

TOPLADI. 

BİZ GÖMLEKLERİ TOPLADIK. 

O İPLERİ TOPLASIN. 

BEN ÇAMAŞIRLARI TOPLADIM. 

 

O DOLAŞTI. 

İPLER DOLAŞTI. 

UÇURTMA İPLERİ DOLAŞTI. 

 

ŞEMSİYE KULLAN. 

SEN MENDİL KULLANDIN. 

PAZARCI TERAZİYİ KULLANDI. 

ÇOCUK ŞEMSİYE KULLANMADI. 

ÖĞRETMEN Mİ ŞEMSİYE KULLANIYOR? 

 

EL ÖP. 

EL ÖPSÜNLER. 

ÇOCUKLAR EL ÖPSÜN. 

ÖĞRETMEN ÇOCUKLARI ÖPTÜ. 

  

İPLERİ ÇÖZDÜ.  

(O) İPLERİ ÇÖZDÜ MÜ? 

BİLGE İPLERİ ÇÖZDÜ MÜ? 

ÖĞRETMEN İPLERİ ÇÖZDÜ. 

 

DAĞITIYOR. 

O GÖMLEK DAĞITMADI. 

ÇOCUKLAR ÇAMAŞIRLARI DAĞITTI. 

O KİTAPLARI, DEFTERLERİ DAĞITIYOR.  

 

UÇURTMA UÇURDUM. 

SEN UÇURTMA UÇURDUN MU? 

ÇOCUKLAR UÇURTMA UÇURDU. 

ÇOCUKLAR UÇURTMA UÇURMUYOR. 

 

O BURNUNU GÖSTERDİ. 

ÇOCUK DİŞLERİNİ GÖSTERDİ. 

COCUK PARMAKLARINI ANLATIYOR 
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

BAĞLAMAK ÇÖZMEK DAĞITMAK DOLAŞMAK 

    

KULLANMAK ÖPMEK SALLAMAK TAKMAK 

    

TOPLAMAK UÇURMAK ÇAMAŞIR ÇOCUK 

    

ELDİVEN GÖMLEK GÖZLÜK İP 

    

MENDİL ŞAPKA UÇURTMA ŞEMSİYE 
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                           a, e, ı, i    o ,ö ,u, ü 

    Dudaklar, düz şekildedir                   Dudaklar yuvarlak şekildedir 

 

GİYDİ  İ – İ                                  UÇURDU   U-U - U  

ELDİVEN E - İ –E                                      UÇURTMA U- U- A    

ÇOCUKLAR O - U - A           GÖMLEK Ö - E 

Açıklama: Türkçede ünlü sesler arasında düzlük yuvarlaklık uyumu vardır. Kelimelerdeki 

heceler bu kurala göre sıralanır. Bu kural yukarıdaki örnek incelemelerde olduğu gibi kendi 

içinde gerçekleşir. Ünlü sesler bir kelimede bu kurala göre arka arkaya gelir.    - yor eki 

tek şekillidir. Küçük ve büyük ünlü uyumlarına uymaz: gezi-yor   

III-ALIŞTIRMALAR: I  
A-Aşağıdaki kelimelerde bırakılan boşluklara uygun gelecek harfi (sesi) getiriniz. 

Oğuzhan ay ..A.. kk …A… b …I…   giyd …İ… . 

Kutay gözl ……. k  takm ….. d ….. . 

Elif el öp ……. . 

Elif çam …… ş…… r   yık……. d……._ . 

Bilge Şems ……. y…..   açt….. . 

B-Aşağıdaki cümlelerde küçük ünlü uyumuna aymayan harflerin altını çiziniz. 

Çorap giymiyorum 

Araba tamir ediliyor. 

Top oynuyor musun? 

Çocuklar güneş çiziyor. 

Ayça, çay içmiyor. 

 

C-Aşağıdaki kelimelerden küçük ünlü uyumuna uymayanların altını çiziniz. 

      Gözlük            dinliyor   gömlek 

 Radyo   konuşuyor  çocuklar   

 dolaştınız  uyumadık  Çizmedik 

 Pantolon  yürümüyorlar  kalmadık 

 Çözüyor  toplamak  öptüler 
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 Ç-Aşağıda karışık olarak verilen kelimeleri sıraya koyarak anlamlı ve kurallı cümleler 

oluşturunuz. 

Eldiven/takmak   : ……ELDİVEN TAKIYOR MUSUN?………………………… 

El/öptü/çocuklar  : …………………………………………………………………………… 

Elif/taktı/nine/gözlük  : …………………………………………………………………………… 

O/defterleri/dağıtıyor/kitapları: …………………………………………………………………………… 

Astı/çamaşırları/çocuklar : ……………………………………………………………………………  

 

 

 

burun eldiven ayak şemsiye sallamak 

gömlek göstermek uçurtma çamaşır şapka 

çocuk mendil öpmek el öpmek takmak 

toplamak görmek çiğnemek saç ip 

uçurmak dolaşmak kullanmak dağıtmak gözlük 

                             

Yukarıdaki resimde üniteyle ilgisi olmayan kelimeyi çiziniz. 
 

 

III-ALIŞTIRMALAR: I I  

1-Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri küçük ünlü uyumuna göre inceleyiniz. 
 
Dışarıya çıkarken şapka takmayı unutma.   
 
………………………………………………… 
 
 
 
Bu hafta sonu arkadaşlarımla denize gideceğim.  
 
………………………………………………… 
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Doktor hava güneşliyken gözlük takmasını söyledi. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Pikniğe gideceğimiz gün arabanın motorunda  
arıza çıktı. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
Şenlik için kocaman bir uçurtma yaptık.                                                                                                                      
 
…………………………………………………………………………… 
    
 
2-Aşağıdaki dizilerde ses uyumlarına göre farklı olan sözcüğü işaretleyiniz. 
 
 
 
 
 
 
 
  kolonya                     dondurma                   piknik                            hediye 

 
 
 
 
  
 
  

çocuk                        mendil                               karton                       çamaşır 
 
 
 
 

 
 
       gömlek                             uçurtma                                 şapka                         robot 
 
 
 
 
 
 
 
  radyo                       eldiven                                 şemsiye                     gözlük 
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4) Aşağıdaki yargılardan doğru olanların karşısına (D), yanlış olanların karşısına (Y) 

yazınız. 
 

 
    Bir sözcük büyük ünlü uyumuna uymuyorsa, küçük ünlü uyumuna da uymaz     (.….) 
 
    Türkçe sözcüklere  ‘‘o’’ ve  ‘‘ö’’ sesi sadece son hecede bulunabilir.                      (..….)  
 

  Türkçe sözcüklerde ilk hecede a, e, ı, i ünlülerinden biri varsa sonrakilerde de a, e, ı, i 
ünlülerinden biri olur.  (……) 

                                                                                         
 
Türkçe sözcüklerin ilk hecesinde o, ö, u, ü ünlülerinden biri varsa,  sonrakilerde de o, ö, u, 
ü ünlülerinden biri olur.  (……)                                                                              
 
 
    Türkçe’ de büyük ünlü uyumuna uyan her sözcük küçük ünlü uyumuna da uyar . (…....) 
 
 

4) Aşağıdaki sözcüklerin hangilerinde küçük ünlü uyumu kuralı aranmaz? 

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………. 

……………………………………                                               sinema   

…………………………………                                     çocuk      gözlük 

                                                                        tatil   uçurtma         ip 

                                                                     gömlek      şemsiye      ayakkabı 

                                                         pantolon mendil eldiven tiyatro  gezi yaz  

                                                          deniz    çorap   şapka     gazete     kahvaltı    

       

 
 
 
 
 
5)Aşağıdaki paragrafta küçük ünlü uyumuna aykırı olan kelimeleri bularak noktalı 
yerlere yazınız. 
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      Hafta sonu gelince, çocukların hepsi bir araya geliyor, çayırı rengarenk uçurtmalarla 

süslüyorduk. Sabahın erken saatlerinde başlayan bu şenlik, hava kararana kadar devam 

ederdi. İlk olarak uçurtmaları yapmaya koyulurduk. Bu sırada Şeker Ninemiz de mutlaka 

çayıra gelmiş olurdu. Şeker Nine’yi görünce uçurtmaları hemen yere bırakıyor, onun 

ellerini öpmek için yanına koşuyorduk. Yanına koşan her çocuğa uçurtmalarımız gibi 

rengarenk kağıtları olan şekerlerden vermesi nedeniyle herkes ondan ‘‘Şeker Nine’’ diye 

bahsediyordu. Şekerlerimizi alır almaz uçurtmalarımızın başına sevinçle koşuşumuz Şeker 

Nine’yi de mutlu ediyordu. En büyük mutluluk ise yapımı tamamlanan uçurtmaların 

rüzgarla dans ederek gökyüzüne yükselmesiyle yaşanıyordu.   

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IV- ÖZEL METİN  

Gözlük takıyorum. Gömlek giyiyorum. Şapka, eldiven takıyorum. Şemsiye 

almıyorum. Çıkıyorum. Ali Amca’nın tezgahına gidiyorum. Ellerini öpüyorum. Ali Amca’dan 

uçurtma alıyorum. Ali Amca, uçurtmada mendil ve ip kullandı. Uçurtmaya ip bağladı. Ali 

Amca’nın dükkanından çıkıyorum. Çocuklar Ali Amca’ya gidiyor. Çocuklar, ipleri, mendilleri 

topladı. Çocuklar çamaşırları dağıttı. Dolaşıyorum. Çocukları topluyorum. Uçurtmayı 

mendil kapladım. Çocuklara uçurtma dağıtıyorum. Uçurtmaları uçuruyoruz. İpleri 

bağlıyoruz, çözüyoruz. Tekrar bağlıyoruz. Uçurtmalar uçuyor.  

 

ALIŞTIRMALAR  

A) Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

B) Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle yazınız. 

…………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………. 

……………………………………………. 
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C)Aşağıda verilen olayları zaman ve oluşum sırasına göre sıralayınız. 
 
Şapka, eldiven takıyorum. 

Ali Amca, uçurtmada mendil, ip kullandı. 

Ali Amca’ya gidiyorum. 

Ben çocukları topluyorum. 

Onun elini öpüyorum. 

Çocuklara uçurtma dağıtıyorum. 

Ali Amca’dan uçurtma alıyorum. 

Uçurtmaları uçuruyoruz. 

 

……… Ben çocukları topluyorum………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

 
Ç)Aşağıda verilen soruları özel metne göre cevaplayınız. 
 

Çıkıyorum. Kime gidiyorum? : ………………………………………………………………………………………… 
 
Ali Amca’dan ne alıyorum? : …………………………………………………………………………………………… 
 
Ali Amca uçurtmada ne kullanıyor? : ……………………………………………………………………………… 
 
Ali Amca uçurtmaya ne bağlıyor? : ………………………………………………………………………………… 
 
Uçurtmalarla neler yapıyorum? : …………………………………………………………………………………… 
 

 
D)Metinde geçen kelimeleri inceleyiniz.  “-yor’’ ekinin dışında küçük ünlü uyumuna 
uymayanları bulunuz. 
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V. EDEBİ METİN  

 

YAZ 

Kucağı yemiş dolu, 

Gülerekten gelir yaz. 

Doldurur sağı solu, 

Pembe çilek, al kiraz 

Toprak yanarken susuz, 

Suları soğutur buz; 

Pek bol olur, kavun, karpuz, 

Kışı kimseler anmaz. 

Düşünülmez hatta güz, 

Deniz çarşaf gibi düz, 

Uyuklar gece gündüz; 

Kıyıda çalınır saz. 

Merhametli bir peri, 

Isıtır sanki yeri; 

Güldürür fakirleri.... 

Ah canım yaz, canım yaz!

 

H.Nusret Zorlutuna 

 (Kısaltılmıştır) 

-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 

A-Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

 

1-Yaz mevsimi kucağında hangi meyveyle ve nasıl gelir? 

2-Şiire göre yaz mevsiminde hangi meyveler görülür? 

3-Şair yaz mevsiminde merhametli bir perinin adeta yeri ısıttığını söylüyor. Bu duruma en 

çok sevinecek olanlar kimlerdir? 

4-Şair, “Ah canım yaz, canım yaz!” diyerek yaz mevsimiyle ilgili hangi duygusunu dile 

getirmiştir, sözlü olarak belirtiniz. 

5-Siz de yukarıdaki şiirden yola çıkarak en sevdiğiniz mevsimi anlatan bir dörtlük yazınız, 

yazdığınız dörtlüğü sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. 
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B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

 

          “Yaz” şiirinin ilk dizesinde yer alan “kucağı”, “yemiş” ve “dolu” kelimelerini yüksek 

sesle söyleyelim. Bu kelimeleri söylerken dudaklarımızın şeklinde değişiklikler olmuştur. 

Bazı ünlüleri ( a, ı, e, i ) ip, eldiven, çamaşır seslendirirken dudaklarımız düz, bazı ünlüleri ( 

o, u, ö, ü ) koca, ocak, ütü, çocuk seslendirirken ise dudaklarımız yuvarlak bir şekil alır. 

          Açıklama: Türkçe bir kelimenin ilk hecesinde düz ünlülerden herhangi biri varsa 

kelimenin sonraki hecelerinde de düz ünlüler bulunur. Şayet kelimenin ilk hecesinde 

yuvarlak ünlülerden biri varsa sonraki hecelerde dar-yuvarlak ( u, ü ) ya da düz-geniş ( a, e 

) ünlüler olur. Bu bir kuraldır. Bu karala küçük ünlü uyumu adı verilir. 

          “Hamur, çamur, kavun, pamuk” gibi bazı kelimeler Türkçe oldukları hâlde küçük ünlü 

uyumu kuralına uymaz. Bunların belirli sebepleri vardır. Yanlarındaki m, p, u, b ünsüzleri 

etkili olur. 

 

1.“Yaz” şiirindeki kelimeleri küçük ünlü uyumu açısından değerlendirip ulaştığınız sonuçları 

aşağıda verilen tabloda gösteriniz. 

Küçük Ünlü Uyumuna uyan 
kelimeler 

Küçük Ünlü Uyumuna uymayan 
kelimeler 

Dolu…. …….. ….. ………  Kiraz… ……… ………. …… 

 

2.Daha önceki derslerde şimdiki zaman kipinde fiillere -yor ekinin getirildiğini 

öğrenmiştiniz. “Mustafa Kemal'i Düşünüyorum” şiirinde şimdiki zamanla çekimlenmiş olan 

“düşünüyorum, aşıyor, dalgalanıyor, yanıyor, yaratıyor, geliyor” fiillerinin küçük ünlü 

uyumuna uyup uymadığını nedenleriyle beraber söyleyiniz. 

                       

                             

3- a) Yukarıdaki meyvelerin adlarını yanlarına yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………  
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b)Yazdığınız meyve adlarını önce büyük ünlü uyumu sonra küçük ünlü uyumu açısından 

inceleyiniz. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Açıklama: Konuşma dilinde ve yazıda geçen bazı büyük ünlü uyumuna uymayan 

kelimelerde küçük ünlü uyumunu aramaya gerek yoktur. Çünkü bu tür kelimelerin aslı 

Türkçe değildir. 

          

4-Aşağıdaki dörtlükte yer alan kelimeleri küçük ünlü uyumuna uymaları açısından tek tek 

inceleyiniz. 

       “Düşünülmez hatta güz,  ………………………………………………… 

         Deniz çarşaf gibi düz,  ………………………………………………… 

         Uyuklar gece gündüz;  ………………………………………………… 

         Kıyıda çalınır saz.”          …………………………………………………     

 

5-Aşağıdaki dörtlükteki altı çizili sözcüklerin zıt anlamlılarınız yazınız 

      “ Merhametli bir peri,  …………………………….. 

          Isıtır sanki yeri;   …………………………….. 

          Güldürür fakirleri.  ……………………………. 

          Ah canım yaz, canım yaz!”. …………………………… 

 6-“ Kışı kimseler anmaz.” cümlesindeki fiili olumlu yaparak cümleyi tekrar yazınız.     

…………………………………………..………………………………………….. 

Cümle olumlu olduğunda “kimse” sözcüğünün nasıl bir değişim gösterdiğini yazarak 

açıklayınız. 

…………………………………………..………………………………………….. 

7- “Düşünülmez hatta güz” dizesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısını yazınız. 

…………………………………………..………………………………………….. 

VII–DİL BİLGİSİ  : KÜÇÜK ÜNLÜ UYUMU  

Türk dili ses uyumları esasına göre oluşmuş bir dildir. Türkçe bir kelimedeki ünlülerin 

düzlük-yuvarlaklık (ses oluşurken dudakların aldığı durum) bakımından birbirine 

uymasıdır.               
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Ünlüler: a, e, ı, i, o, ö, u, ü 

Geniş ünlüler : a, e, o, ö Düz ünlüler : a, e, ı, i 

Yuvarlaklar : o, ö, u, ü Dar ünlüler : ı, i, u, ü 

 

Bir kelimenin ilk hecesinde düz bir ünlü (a, e, ı, i ) varsa kelimenin diğer ünlüleri ve eklerdeki 

ünlüler de düz ünlü olur. Ünlülerin bir kelimede yer alışı şöyledir: 

A      a,  ı  masa, kapı 

I ı,   a  sıra, sıcakladım 

E e,  i  merdiven, yeşil 

İ i,  e  çiçek, çivi 

Bir kelimenin ilk hecesinde yuvarlak ünlü (o, ö, u, ü) varsa kelimenin diğer ünlüleri ve 

eklerdeki ünlüler ya dar yuvarlak (u, ü) ya da düz geniş (a, e) ünlüler olur. 

O u, a okul, toprak 

Ö ü, e gömlek, giydin mi 

U u, a uçurtma, uçurdum 

Ü ü, e yürüdün mü, Türkçe 

 Açıklama: Türkçede bu bir kuraldır. Bütün Türkçe kelimeler bu kurala uyar. Ancak sonradan 

gerçekleşen bazı ses olayları sonucunda bazı kelimelerde bu uyumun bozulduğu görülür: 

çamır>çamur, kavın>kavun, tavık>tavuk.  Bu durum bazı kelime ekler için bir istisna değildir. Bu 

da bir kuraldır. 

*Müzik Ham Meyva.mp3  

VII-KARŞILIKLI KONUŞMA: PAZARDA 

Ayça  : Anneciğim bugün pazardan neler alacağız? 

Elif  : Sebze ve meyve alacağız. Sağlığımız için bol bol meyve ve sebze yemeliyiz. 

Ayça  : Sebzelerden ne alacağız? 

Elif  : Ispanak, patlıcan, domates ve soğan alacağız. 

Ayça  : Peki ya meyvelerden ne alacağız? 
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Elif  : Portakal, elma, kira ve muz alacağız. 

Ayça  : Elma benim en sevdiğim meyvedir. 

Elif  : Biliyorum. Bu yüzden elmayı çok alacağım. 

Ayça  : Anneciğim, bak! Bu tezgahta ıspanak var. Alacak mısın? 

Elif  : Evet, taze görünüyorlar. Alalım. Bir kilo ıspanak alabilir miyim. 

Pazarcı  : Buyurun! 

Elif  : İyi pazarlar! Ispanağın fiyatı kaça? 

Pazarcı  : Bir kilosu 2 TL. 

Elif  : Pahalıymış. 

Pazarcı  : Pahalı olur mu! Bu ıspanaklar çok taze ve güzeldir. 

Elif  : Peki. Bir kilo alabilir miyim? 

Pazarcı  : Tabii. Hemen hazırlıyorum. 

Ayça  : Anneciğim, ileride kestane satıyorlar. Alır mısın? 

Elif  : Alırım. Akşama hep birlikte yeriz. 

Pazarcı  : Buyurun ıspanaklarınız hazır. 
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Elif  : Buyurun. Bu da ıspanakların parası. 

Pazarcı  : Bereket versin! 

Elif  : Bereketini gör. İyi pazarlar. 

Ayça  : Anne, pazarcı amca neden “Bereket versin” dedi? 

Elif  : Alış-verişte parayı alan kişi kazancının çok olması için, “Bereket versin” der, 

kızım! 

Ayça  : Müşteri de “Bereketini gör” mü der? 

Elif  : Evet. “Bereketini gör” der. 

Ayça  : Anne, köşede bir oyuncakçı var. Bana oradan oyuncak alır mısın? 

Elif  : Ayça, ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Yanımızdaki para ancak pazardan 

alacaklarımıza yetecek. 

Ayça  : Peki. 

Elif  : Ayça gel. Buradan da 2 kg elma alalım. 

Ayça  : Elmalar çok güzel görünüyor. 

Elif  : İyi pazarlar. 2 kg elma alabilir miyim? 

2. Pazarcı  :Tabii. Hangi elmalardan istersiniz? Yeşil elma mı, kırmızı elma mı? 

Ayça  : Ben kırmızı elma severim. Kırmızı elma olsun. 

2. Pazarcı : Güzel kız, sen elmayı çok mu seviyorsun? 

Ayça  : Evet. Her gün bir tane yerim. 

2. Pazarcı : Aferin. Buyurun, işte elmalarınız! 

Elif  : Borcumuz? 

2. Pazarcı : 3 TL. 
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Elif  : Buyurun! 

2. Pazarcı : Bu iki armut da güzel kızıma benden hediye olsun. 

Elif  : Sağ olun! İyi günler. 

2. Pazarcı : İyi günler. 

Ayça  : Anne bak! Ağabeyimle Oğuzhan Ağabey geliyor. Okuldan çıkmışlar. 

Elif  : Evet. Yorulduysan ağabeyinle eve dönebilirsin. 

Ayça  : Biraz yoruldum. 

Elif  : Öyleyse haydi ağabeylerinin yanına git. Birlikte eve gidin. 

Ayça  : Peki, anneciğim. Evde görüşürüz. 

Elif  : Görüşürüz kızım. 

 

 

 

 

Mart, Nisan, Mayıs Haziran, Temmuz, Ağustos Eylül, Ekim, Kasım Aralık, Ocak, Şubat 

İlkbahar Yaz Sonbahar Kış 

       

*Yukarıdaki metne uygun bir şekilde aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 

1-Ayça ve Elif pazardan hangi meyveleri almışlardır.  

2-Ayça ve Elif pazardan hangi sebzeleri satın almışlardır. 

3-Pazarcı hangi renk elma adı saymıştır? 

4-Pazarcıya kaç lira ödediler? 

5-Metinde altı çizili atasözüyle anlatılmak istenen düşünce nedir? Açıklayınız. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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VIII- GÖRSEL METİN: PAZARDA 

Fotoğrafta gördüklerinizi sözlü ve yazılı olarak anlatınız. 

 

 

Aşağıdaki soruları görsel metne göre cevaplandırınız. 

S.1-Resimde yer alan insanların hareketleriyle ilgili beş cümle kurunuz. 

S.2-Tezgahta görülen sebze ve meyvelerin adlarını yazınız. 

S.3-Görselde sebze ve meyvelerin dışında yer alan gördüğünüz nesneleri yazınız. 

S.4-Size göre insanlar buraya niçin gelmiş olabilirler. Açıklayınız. 

 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………… 
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 BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 
 
1. “Sen ip bağladın.”  
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
     A Çözdün.   B Topladın. C Dağıttın.  Ç Salladın. 
 
2. “Sen çamaşırları dağıttın.” 
Yukarıdaki cümlede altı çizili kelimenin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A Salladın.    B Uçurdun. C Topladın.  Ç Taktın. 
 
3. “gömlek” ile “giymek” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki 
“gözlük”  kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 
   A satmak   B sallamak  C taşımak   Ç takmak 
 

4.“Sen eldiven kullan.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse bu 

cümleye en yakın anlamda bir yapı ortaya çıkar? 

   A salla      B topla    C tak   Ç bağla 

5. Aşağıdaki cümlelerden birbiriyle en yakın anlamlı olan hangisidir? 
A Çocuklar uçurtma uçurdu. / Kuşlar uçtu. 

B O ipleri bağladı. /  Sen ipleri topladın. 

C O eldiven giydi.  /  Sen eldiven taktın. 

Ç O mendilleri sallıyor. /  O çamaşırları dağıttı. 

 
6.“Sen kitap, defter dağıtıyorsun.” Cümlesine anlam olarak en yakın cümle aşağıdakilerden 
hangisidir? 
A O çorap, çamaşır aldı.  C Sen ipleri dağıttın. 
B O bize silgi, kalem veriyor.  Ç Sen öğrencileri dağıtıyorsun. 
 
7.“Sen çorapları topladın mı?” cümlesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 
A Sen çorapları salladın mı?               B Sen çorapları astın mı? 
C Sen çorapları çözdün mü?               Ç Sen çorapları dağıttın mı? 
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ÜNİTE IX: ORGANLARIMIZ  
I-CÜMLELER  Sesli okuyunuz. 

 

ÇOCUK ORGANLARI SAYDI. 

PAZARCI LİMONLARI SAYDI MI? 

ÇOCUK PARMAKLARI, DİŞLERİ SAYDI. 

 

GÖZLÜK TAKTIM. 

O GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKMIYOR. 

(BEN) GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKTIM. 

 GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TAKIYOR MUSUN? 

 

O SOFRAYI TOPLUYOR. 

 TABAKLARI TOPLADIM. 

SEN TEZGAHI TOPLUYORSUN. 

ÇOCUKLAR UÇURTMALARI TOPLADI.  

 

ÇOCUK EL ÖPÜYOR. 

BU ELLER İPLERİ ÇÖZDÜ. 

O ÇOCUK GÖMLEKLERİ SEÇİYOR. 

ÇOCUK UÇURTMAYI BAĞLAMADI.  

 

EL SALLADI. 

ÇOCUK EL SALLADI. 

SEN MENDİLERİ SALLIYORSUN. 

 

GÖRÜYOR.  

ÖĞRETMENİ GÖRÜYOR. 

O MENDİLLERİ GÖRÜYOR. 

UÇURTMAYI GÖRMÜYORUM. 

 

SEN GÖSTER 

SEN GÖZÜ, KULAĞI GÖSTER  

O  UÇURTMALARI GÖSTERİYOR. 

KUTAY KUŞLARI GÖSTERDİ Mİ? 

 

SESLERİ DUYDUN MU? 

BİZ SESLERİ DUYDUK. 

ÇOCUK ONU DUYMADI.  

KULAKLAR RADYOYU DUYUYOR. 

KULAKLAR ( ONLAR) SESLERİ DUYMADI. 

 

 

 

O ISIRDI. 
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O EKMEĞİ ISIRDI. 

O AYVAYI ISIRMADI. 

ÇOCUK EKMEĞİ ISIRDI. 

ÇOCUK ELMAYI ISIRIYOR 

 

ÇİĞNEDİM. 

ONLAR ÇİĞNEDİ Mİ? 

ÇOCUK EKMEĞİ ÇİĞNEDİ. 

ÇOCUK ELMAYI ÇİĞNEDİ. 

ÇOCUK MUZLARI ÇİĞNEDİ. 

 

SEN TARA. 

O TARASIN. 

O MU SAÇLARINI TARIYOR? 

SEN SAÇLARINI TARADIN MI? 

ÇOCUK SAÇLARINI TARIYOR. 

 

O KOKLADI. 

SEN KOKLADIN MI? 

O ÇİÇEĞİ KOKLAMIYOR. 

SEN ÇİÇEĞİ KOKLUYORSUN. 

 

DOKUN. 

SEN DOKUNMA. 

O DOKUNDU MU? 

SEN DOKUNDUN MU? 

PARMAKLARI MI DOKUNDU? 

 

SEN İŞİT. 

SEN İŞİTTİN Mİ? 

ÖĞRETMENİ İŞİT. 

SEN SESLERİ İŞİTMEDİN. 

KULAKLARI İŞİTMİYOR MU? 

 

ONU ANLATTIM. 

PAZARI ANLATTIM. 

TEZGAHI ANLATIYORUM. 

SEN ÜNLÜLERİ ANLATTIN MI? 

 

ELLERİM YORULDU. 

BİBERLERİ ISIRDIN. 

TUZ KATIYOR MUSUN? 

MANGALI TEMİZLEDİM. 
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

ANLATMAK ÇİĞNEMEK KOKLAMAK DUYMAK 

    

GÖRMEK GÖSTERMEK ISIRMAK İŞİTMEK 

    

DOKUNMAK TARAMAK AYAK BURUN 

    

DİL DİŞ GÖZ EL 

    

DİZ KULAK PARMAK SAÇ 

 



157 

 

III-ALIŞTIRMALAR: I  

A)Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde (Belirtme hal ekiyle) tamamlayınız ve 

uygun şeklini yazınız. 

O sofra... sofrayı..  topluyor. 

Çocuklar uçurtmalar… uçurtma………...  topladı. 

Çocuklar o…o.   duymadı. 

Gözleri kuşları…kuş…..   görüyor mu? 

El…el., ayak…aya.., göz…göz ..., diz…diz..., burun… burn.., anlatıyorum. 

 

B)Aşağıda verilen olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri olumlu cümle yapınız. 

Çocuk onu duymadı.   :… Çocuk onu duydu………. 

Sen çiçeği kokluyorsun.  .:………………………………. 

Çocuk ekmeği ısırdı.   .:………………………………. 

Gözleri uçurtmayı görüyor.  .:………………………………. 

Çocuk uçurtmayı bağlamadı.  .:………………………………. 

 

C)Aşağıda verilen cümleleri parantez içinde verilen soru kelimeleriyle soru cümlesi haline 

getiriniz. 

Güneş gözlüğü takıyorsun.(Ne?)  ----- Ne takıyorsun ?---------------- 

Vücudu, organları anlattım.(Ne?) ---------------…….--------------------- 

Bu eller ipleri çözdü.(Neyi?)  ----------------…….--------------------- 

Gözler pazarcıyı görmüyor.(Kimi?) --------------……..----------------------- 

Çocuk ekmeği ısırdı.(Kim?)  -------------------------------------------- 

 

 Ç)  Aşağıda verilen cümlelerin olumlu ya da olumsuz olduğunu, hangi zaman ve şahıs eki aldığını 

belirtiniz. 

Biz sesleri duyduk.   : duyduk I. çokluk şahıs görülen geçmiş zaman eki, olumlu  

Gözler pazarcıyı görmüyor.  .:………………………………. 

Çocuk uçurtmayı bağlamadı.  .:………………………………. 

Çocuk parmakları, dişleri saydı. .:………………………………. 

Sen çiçeği kokluyorsun.  .:………………………………. 

Çocuk el salladı.   .:………………………………. 
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D)Aşağıda altı çizilen kelimelerin yalın hallerini ve aldıkları çekim eklerini yazınız 

 

O saçlarını topladı.  : ----saç- : yalın hal, -lar çokluk eki, -n-ı belirtme hal eki--- 

Sen sesleri duymadın.  :-----------------------------------------….--------------- 

O ipi tuttu.   :----------------------------------------….---------------- 

Sen gömlekleri getir.  :------------------------------------------…--------------- 

Sen torbayı doldur.  :------------------------------------------….--------------- 

O çiçeği koklasın.  :--------------------------------------------…------------- 

 

 

III-ALIŞTIRMALAR: II 

 

1)Aşağıda verilen organ isimlerine belirtme hal eki getiriniz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2)Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan sözcüklerin doğrularını noktalı yerlere yazınız. 
 
 
 
Ayşe parmağı kestiği için yazı yazamıyor.               
 
……………………………………………...…………………… 
 

 

 

 

ORGAN 

ADLARI 

parmak 

 

……… 

burun 

 

……… 

el 

 

…….. 

kulak 

 

………. 

göz 

 

……… 

diş 

 

……… 

dil 

 

……… 
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                                   Grip olduğu için sürekli burununu siliyor. 
                                                                                                                                    
……………………………………………...…………………… 

 
 
 
 
Dili ısırınca canı çok fazla acımış. 
 
……………………………………………...…………………… 
 
 
 
 
                                               Akşamki yemeğin tatı fena değildi. 
 
                                                    ……………………………………………...…………………… 
                                                         
 
Bugün sacını çok güzel toplamışsın. 
 
……………………………………………...…………… 
 
 
                                                                  Dişini ağrıdığı için doktora gidecekmiş. 
 
                                                           ……………………………………………...…………………… 
 
 
 
3)Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olan sözcüklerin aldığı ekin türünü (iyelik / belirtme) noktalı 
yerlere yazınız. 
 
 
 
Kulağı duymadığı için söylediklerini  
 
anlayamaz.  (…………………) 
 
 
 
 
Elini kaldırdığını görseydim seni yanıma  
 
çağırırdım. (……………) 



160 

 

a) vurmak 

 

b) dövmek 

 

c) sürümek 

 

ç) açmak 

 

d) bağlamak 

 

e) kırmak 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
Doktor bu dişi çekmek zorunda kalmış.  
 
(…………………) 
 
 
 
 
Akşam çok çalıştığı için gözü kızarmıştı.                   
(…………………) 
 
 
 
 
 
 
Bu kolu alçıya almazsak düzelmez.   
 (…………………) 
 
 

 

 

4-Bazı kelimeler bazı fiillerle eksiz yan yana gelerek deyim oluşturabilirler. Aşağıdaki 
kelimeleri deyim oluşturacak şekilde eşleştiriniz. 
        
                    bel  
  
                    ayak 
 
                    kalp 
 
                    boyun 
 
                    diz 
  
                    el 
  
 
 
5) Belirtme hal eki bazen de belli bir nesneyi göstermekten çok genelleme yapmaya yarar. 
Buna göre aşağıdaki cümleleri örnekte olduğu gibi değiştiriniz. 
 
Anneler çocuk sever.                                            Anneler çocukları sever. 
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Her dost diyene sır verme                                           ………………… 
 

Her kadın çiçek sever                                                 ………………… 
 
Çocuklar şeker çok sever.                                           ………………… 
 
Soru bilen parmak kaldırsın                                    ………………… 
 

 

 

 

IV-  ÖZEL METİN   

 

Çocuk; dili, gözü, kulağı, saçı, burnu, dişi gösterdi. O parmağı, eli, ayağı anlattı: “Dil; dersi 

anlatıyor, açıklıyor. Gözler görüyor. Burun kokluyor. Kulaklar duyuyor, işitiyor. Elmayı ısırıyor, 

çiğniyor. Eller kullandı. Ellerimle yazı yazıyorum, ekmeği kesiyorum, torbayı taşıyorum, gömleği 

giyiyorum, saçımı tarıyorum. Çiçek topluyorum. Parmaklarımı kullanıyorum. Eller ipi bağladı. 

Parmaklar dokundu. Saçlarını kesti. 

ALIŞTIRMALAR 

A)Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.  

B) Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle yazınız. 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
C)Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. 
 
Çocuk neleri anlattı?   : ……………….…......…………………………………………… 

Çocuk elleriyle neler yapıyor? : ……………….…......…………………………………………… 

Ayaklar, dizler ne yapıyor?  : ……………….…......…………………………………………… 

Gözler ne yapıyor?   : ……………….…......…………………………………………… 

Kulaklar ne yapıyor?   : ……………….…......…………………………………………… 
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Ç)Aşağıda verilen kelime ve fiillerle yukardaki metne göre cümlelerdeki boşlukları 
doldurunuz. 
 
görmek, dil, ayak, koklamak, kulak 
 
 …………..anlatıyor, açıklıyor. 

 Gözler …………  . 

 Burun………….. . 

 ………….. duyuyor, işitiyor.   

 ………….. koşuyor, yürüyor. 

 
D) Metinde geçen kelimelerden beş tanesinin aldığı ekleri belirtiniz. 
 
Örn: Dili:  dil-i, “-i” belirtme hal eki. 
  ……………….…......…………………………………………… 

  ……………….…......…………………………………………… 

  ……………….…......…………………………………………… 

  ……………….…......…………………………………………… 

  ……………….…......…………………………………………… 

 

 

V. EDEBİ METİN  

 

MUNİSE’NİN KUŞLARI 

Bu gün hıdrellez.  Evde yalnızım. Evler boş, çarşılar kapalı. Bütün kasaba halkı, erkenden 

yemek sepetleriyle Söğütlük’te kuzu yemeye gitti.  

Gitmek istemediğimin sebebine gelince, ben artık böyle kalabalık eğlence yerlerinden 

hoşlanmıyorum. 
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Yavaş sesle türküler söyleyerek, hanım hanım evimin işini gördüm. İşler bitince kuşların 

kafeslerini temizledim, sularını tazeledim. Sonra güneş alsınlar diye bahçeye çıkardım. Fakat 

komşunun sarı kedisinden bu hayvanlara rahat yok. Ne zaman kafesleri bahçeye çıkarsam, gelip 

karşılarına oturuyor. Bu gün: “Bakalım ne yapacak?” diye kuşlardan birini kafesten çıkardım. 

Onun yüzüne doğru yaklaştırdım. Yumuşak pençelerinin içinden tırnaklarını çıkarıyor, kuşun 

üzerine atılmaya hazırlanıyordu. 

Zavallı yavrucuk, elimin içinde kanatlarını, boynunu kısarak öyle bir titriyordu ki. Öteki 

elimle kediyi başından tuttum. 

Kuşu elimden bıraktım. Zavallı kuş birdenbire sendeledi, serbest olduğuna inanmıyor gibi 

durdu. Sonra, uçmağa başladı. 

İçimde derin bir sevinç vardı. Neşemi öteki kuşların şikayeti kırdı. Bana öyle geldi ki, 

zavallılar: “Niçin bizi arkadaşımız gibi sevindirmiyorsun?” diyorlardı. Hepsini birden 

salıverecektim. Fakat, birdenbire Munise aklıma geldi.  

Buraya gelirken kuşumuz Mazlum’u Hacı Kalfa’nın oğluna bırakmak mecburiyetinde 

kalmıştık. Munise, çok üzülmüş, ağlamıştı. Onun için bu kuşları almıştım. 

Yanağımı kafeslerden birinin teline dayadım: 

-Sizi bırakayım, güzel. Fakat sonra Munise’ye ne cevap vereceğim? Ne yapalım küçükler, 

dedim. 

Reşat Nuri GÜNTEKİN 
 (Çalıkuşu’ndan kısaltılmıştır.) 

 

-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 

A-Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

1-Kasaba halkı nereye, niçin gitmiştir? 
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2-Munise'nin ablasının kasaba halkıyla birlikte gitmemesinin sebebi nedir?  

3-Munise'nin ablası evde yalnız kalınca neler yapmıştır? Neden Munise'nin kuşlarından birini 

serbest bırakmıştır? 

4-Kuşu serbest bırakan Munise'nin ablası neler hissetmiştir? Zavallılar dediği öteki kuşların 

ötüşünden nasıl bir anlam çıkarmıştır? 

5-Munise'nin ablasını kuşların hepsini birden salıvermekten alıkoyan sebep nedir, söyleyiniz. 

 

B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

          “Ne zaman kafesleri bahçeye çıkarsam, gelip karşılarına oturuyor.” cümlesinde kafesler 

kelimesi -i ekini aldığı için ismin belirtme hâlindedir. Bu durumdaki isimler, fiilin bildirdiği 

hareketten etkilenen varlığı belirtmektedir.  

1-Örnek ve açıklamalardan hareketle siz de aşağıdaki cümlelerde ismin belirtme hâl ekini almış 

olan kelimeleri altlarını çizerek gösteriniz. 

* Yavaş sesle türküler söyleyerek, hanım hanım evimin işini gördüm.  

* İşler bitince kuşların kafeslerini temizledim, sularını tazeledim. 

*Bugün: “Bakalım ne yapacak?” diye kuşlardan birini kafesten çıkardım.  

* Kuşu elimden bıraktım. 

2-Aşağıdaki cümlelerde gerekli yerlere belirtme hâl ekini getiriniz ve altını çiziniz. 

* Bugün: “Bakalım ne yapacak?” diye kuşlardan birini kafesten çıkardım.  

*Yumuşak pençelerinin içinden tırnakları çıkarıyor, kuşun üstüne atılmaya hazırlanıyordu. 

* Öteki elimle kedi başından tuttum. 

* Neşem öteki kuşların şikayeti kırdı. 

3-Metinde geçen soru cümlelerini bulunuz. Bu cümlelerde soru anlamı hangi sözcüklerle 
sağlanmıştır? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4-Aşağıdaki cümlelerde belirtme hal eki alan kelimelerin altını çizerek belirtme hal eklerini 
gösteriniz.  
Öteki elimle kediyi başından tuttum. 

Kuşu elimden bıraktım. 

Hepsini birden salıverecektim 

Onun için bu kuşları almıştım. 

Buraya gelirken kuşumuz Mazlum'u Hacı Kalfa'nın oğluna bırakmak mecburiyetinde kalmıştık. 
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İşler bitince kuşların kafeslerini temizledim, sularını tazeledim.  
Neşemi öteki kuşların şikayeti kırdı. 

Hanım hanım evimin işini gördüm. 
Öteki elimle kediyi başından tuttum. 

                   
5-Yukarıdaki resimlerde gördüğünüz nesnelerin adını yazarak içinde belirtme hal eki ve soru eki 
geçen bir cümle kurunuz.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  
VI- DİL BİLGİSİ: BELİRTME HAL EKİ   ( -ı-, -i-, -u-, -ü  ) 

 

Camları yıkadı. Sesleri duydu. Pazarcıyı görmüyor. Güneşi görüyor. Uçurtmayı uçurtsun. 
 
       Belirtme hal eki fiillerin yaptığı işi, yüklenen nesneyi belirtir. İşin geçtiği işi üstüne alan 

nesneyi belirtir. Bu nesne bir kelime veya kelime gurubu şeklinde olabilir. Aslında isimden fiile 

doğru yöneliş değil, fiilden ada doğru bir etki, yükleme ve bağlantı söz konusudur. 

-Belirtme hal eki ismi fiile bağlar. Yapma ifade eder. Ünlü uyumlarına uyar. Yüklemin etkilediği 

nesneyi gösterir. 

--Çocuklar camı kırdılar.  --Çocuk yolu geçti. 

--Kedi sütü içti.   --Öğretmen Gizem’i sevdi. 

--Annem gömleği ütüledi.  --Burkay güzel konuşmayı sever. 

-Belirtme hal eki isim olan bütün kelimelerin teklik, çokluk ve iyelik eki almış şekillerinden sonra 

gelir. 

--Annem evi temizledi. (teklik) 

--Ayşe bu şekerleri sevmedi. (çokluk) 

--Bu akşam Gizem’in saçlarını boyadılar. (iyelik) 

-Belirtme hal ekinden sonra yalnız soru eki gelebilir. 

Sen sabahları sürekli boğazı mı seyrediyorsun? 

Sadece onun yazdıklarını mı okuyorsun? 

-Belirtme hal eki, iyelik eklerinden sonra zamir n’si ile kelimeye bağlanır. 

Gizem’in saçlarını bağladılar. (saçlar ı – n –ı ) 

Oğuzhan’ın çantasını yenilediler. (çantası- n- ı ) 
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-Belirtme hal eki ünlü ile biten kelimelere “-y”  yardımcı sesiyle birlikte gelir. 

Kapıyı  > kapı-y-ı, Ali’yi  >  Ali- y-i, arabayı  > araba-y-ı,  

 

 

VII- KARŞILIKLI KONUŞMA : ÇANAKKALE  
Neslihan : Kutay, merhaba! 

Kutay  : Merhaba! Seni çok beklettik mi? 

Neslihan : Hayır. Ben de az önce geldim. 

Kutay  : Neslihan, bu, arkadaşım Oğuzhan! 

Neslihan : Oğuzhan memnun oldum. 

Kutay  :Neslihan da yolda bahsettiğim gibi Çanakkale’ye yeni taşındı. Artık bizimle aynı 

sınıfta okuyacak. 

              

Oğuzhan : Öyle mi? Çok memnun oldum. 

Kutay  : Bugün iskele çok tenha. Bir an önce gidelim. 

Neslihan : Feribot kalkmak üzere. 

Oğuzhan :Kutay, Neslihan’a Çanakkale’yi gezdirmeye nereden başlayacağız? 

Kutay  :Feribota bindik. Öyleyse, boğazın karşısına, Gelibolu Yarımadası’na geçeceğiz. 

Orada Şehitlik’i, anıt mezarları ve Çanakkale Savaşı’nın yapıldığı toprakları gezeceğiz. 



167 

 

Oğuzhan :İstersen Boğaz’dan karşıya geçerken Neslihan’a Çanakkale’den bahsedelim. Ne 

dersin? 

Kutay  :Oğuzhan bunu iyi düşündün. Bu güzel manzarada ona Çanakkale’yi anlatalım. 

Neslihan :Kutay! Bak dağın üzerinde 18 Mart 1915 yazıyor. Bu nedir? 

Kutay  :18 Mart 1915’te Boğaz sularında çok şiddetli savaşlar olmuş. Düşman büyük 

kayıplar vererek Çanakkale’yi terk etmiş. 18 Mart 1915 Çanakkale Deniz Zaferi’nin tarihidir. 

Çanakkale’nin geçilemeyeceğini bu tarihle bütün dünyaya yeniden ilan etmişiz. 

Oğuzhan  Bu savaşlarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmamak gerekir! 

Kutay  :Elbette! Büyük Ata’mız ve vatanımız için şehitlerimiz olmasaydı bugün Çanakkale 

olmazdı. 

Neslihan :Kutay, Çanakkale bütün bunlar için mi geçilmez? 

Kutay  :Yarım milyon insan şu gördüğün topraklarda can vermiş. Ben bu yüzden bu şehri 

çok seviyorum. 

Neslihan : Çanakkale’nin önemini şimdi daha iyi anladım. 

           

 

Kutay  :Evet Çanakkale çok önemli, eşsiz ve güzel bir şehirdir. Bir başka hafta sonu da 

seni Turuva Antik Kenti’ne götürürüz. Ne dersin? 

Neslihan :Çok sevinirim. Gitmeden önce bana biraz Turuva Antik Kenti’nden bahseder 

misiniz? 
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Kutay  :Elbette bahsederiz. Turuva kenti M.Ö 30. asırda kurulmuştur. Birçok savaş 

görmüştür. Bu savaşlardan en ünlüsü tahtadan “Turuva Atı” nın kullanıldığı ve mağlubiyetle 

sonuçlanan efsanevi Turuva Savaşı’dır. 

Neslihan : Bu Antik Kent de çok güzel olmalı. Peki, Çanakkale’ye yakın mı? 

Oğuzhan : Evet oldukça yakın. Tahmin ettiğin gibi de çok güzel bir Antik Kent. 

Kutay  : Turuva Antik Kenti’ne Assos Antik Kenti de çok yakın. Oraya gittiğimiz zaman 

sana her yeri gezdireceğiz.  

Neslihan : Sağ olun! Buna çok sevinirim. 

               

              Çanakkale-Kilitbahir 

 

E.Öğretmen : Çocuklar! İstemeden konuşmalarınıza kulak misafiri oldum! Ben emekli 

öğretmenim. Anlaşılan arkadaşınıza Çanakkale’yi tanıtıyorsunuz? 

Oğuzhan : Evet.Öğretmenim! 

E.Öğretmen :Ona Çanakkale’nin birçok güzel yerinden bahsettiniz. Fakat bir şeyleri 

unutmadınız mı? 

Kutay  : Neyi unuttuk? 

E.Öğretmen :Çanakkale’de yapılan çanakları, üzüm bağlarını, Boğaz’daki balıkları ve en 

önemlisi Gökçe Ada ile Bozca Ada’yı… 

Kutay  :Çok haklısınız. Bunlar Çanakkale’nin en önemli güzellikleridir.  

E.Öğretmen : İsterseniz bunlardan ben size bahsedeyim? 
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Kutay  : Çok seviniriz! 

E.Öğretmen : Çanakkale’nin Ege Denizi’nde iki adası vardır. Biri Gökçe Ada, diğeri de Bozca 

Ada’dır. Çanakkale’de olduğu gibi burada da üzüm bağları vardır. Şarap yapılır. Adaların 

güzellikleri saymakla bitirilemez.                                                                    

Neslihan : Peki ya çanak? Çanak da adalarda mı yapılır? 

E.Öğretmen :Hayır. Çanakkale ve etrafındaki köylerde yapılır. Çanakkale’nin adı da bu 

çanaklardan gelir. Ayrıca çanaklar kadar Çanakkale’nin balıkları da çok meşhurdur. 

Neslihan :Çanakkale’ye hayranlığım biraz daha arttı. Burası gerçekten çok özel bir şehir. 

Kutay  :Öğretmenim, anlattıklarınız için sağ olun! 

E.Öğretmen :Önemli değil. Bakın feribot yanaşıyor! İnmek için hazırlanın. 

Kutay, Oğuzhan, Neslihan :Öğretmenim, size iyi günler! Teşekkür ederiz! 

E.Öğretmen : Güle güle çocuklar… 

 

 

*Yukarıdaki metne göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

S.1- Çanakale’yi gezmeye nereden başlıyorlar? 

S.2-Öğretmen Çanakkale’yi tanıtırken nereleri tanıtmayı unuttu. 

S.3-Metne göre Çanakkale’nin en önemli güzellikleri nerelerdir? 

S.4-Çanakkale şehri yukarıda anlatıldığı kadarıyla dünya tarihinde niçin önemlidir?  

S.5-Kutay, Çanakkale Deniz zaferinden nasıl söz etmektedir, bu konuda anladıklarınızı 

söyleyiniz ve yazınız. 

………………………………………………………………            

 

          

Çanakkale-Seddülbahir 
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VIII- GÖRSEL METİN:  HAFTALIK PLANLAR 
 

Fotoğraftan anladıklarınızı resmin altına yazınız. 
 

 
 

Aşağıdaki soruları görsel metne göre cevaplandırınız. 

S.1-Resimde gördüğünüz nesnelerin adını yazınız. 

S.2-Fotoğrafta gördüğünüz hareketleri yazınız. 

S.3-Size göre masada daha başka neler olabilirdi? 

S.4-Size göre bu kişi ne yapıyor olabilir?   
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BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 
 
1. “Sen sesleri işittin.” cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelirse bu 

cümleye en yakın anlamda bir yapı ortaya çıkar? 

   A anlattın   B duydun  C gösterdin   Ç gördün 

 

2. “burun” ile “koklamak” kelimeleri arasındaki işlev ilişkisi “dil” kelimesi aşağıdakilerden hangisi 

arasında vardır? 

   A ısırmak   B anlatmak C çiğnemek  Ç tatmak 

 

3. “gözlük” ile “göstermek” arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki “göstermek” 

kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

  A göz  B burun  C ayak    Ç parmak 
 

4. Aşağıdakiler arasında işlev ve anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklı olan hangisidir?  

  A kulak-işitmek    B burun-koklamak  C diş-ısırmak   Ç dil-anlatmak  

 

5. “O, elmaları ayaklarıyla çiğnedi.” cümlede altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi 

getirilirse yine anlamlı bir yapı ortaya çıkar? 

  A elleriyle   B dizleriyle  C dişleriyle  Ç parmaklarıyla  
 

6.“Sen sesleri duyuyor musun?” cümlesi ile yakın anlamlı olan cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A Sen kulaklarını açar mısın?          C Sen öğretmeni işitmiyor musun? 

B Sen öğretmeni anlıyor musun?     Ç Sen öğretmeni anlatıyor musun? 

 

7.“Ben organları anlattım.” Cümlesi ile işlev bakımından zıt anlamlı olan cümle aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A Ben gömlekleri seçtim.   C Pazarcı çiçekleri sattı. 

B Çocuk muzları çiğnedi.                            Ç Ben organları anladım. 
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ÜNİTE X: PİKNİK 
I-CÜMLELER  Sesli okuyunuz. 

 

O SAÇLARINI TARADI. 

O PARMAKLARINI ISIRDI. 

SEN PARMAKLARINI GÖSTER. 

 

RADYOYU DUYDUN MU? 

 SEN SESİMİ İŞİTİYOR MUSUN? 

KUŞLARI DUYUYOR MUSUN? 

 

ETLERİ TAŞIDIN MI? 

SEN BİBER YEMEDİN. 

BİZ BALIKLARI YEDİK. 

 

                       ORMANLARI YAKMA. 

O KÖMÜRÜ YAKACAK. 

SEN MANGALI YAKTIN MI? 

 

TENCEREYİ GÖTÜR. 

ONU GÖTÜRÜYORSUN. 

SEN TENCEREYİ GÖTÜRECEKSİN. 

 

O DOLACAK. 

SEPETİ GETİR. 

SEPET DOLDU. 

ELMALARI SEPETE DOLDUR. 

 

O SEPETİ DOLDURACAK.  

O BUZDOLABINI DOLDURACAK. 

SEN TUZ DOLDURUYOR MUSUN? 

 

HAZIRLA. 

SEPETİ HAZIRLADIN MI? 

O, SEPETİ HAZIRLAYACAK MI? 

 

TATSIN. 

BİBER TAT. 

BİBER TATTIN. 

 

UNUTTUM. 

ETİ UNUTTUM. 

TUZU UNUTMAYACAKSIN. 
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YAYSIN. 

KİLİMİ YAYDIM. 

SEN KİLİMİ YAYACAKSIN. 

 

TUTTUM. 

SEN MAŞAYI TUT. 

BİZ BALIK TUTTUK. 

SEN MAŞAYI TUTACAKSIN. 

 

ACIKTIK. 

ONLAR ACIKTI. 

SEN ACIKMADIN. 

AYÇA ACIKMADI MI? 

 

YORULDUN MU? 

BİZ YORULDUK. 

ONLAR YORULDU. 

SEN YORULMAYACAKSIN. 

 

ETİ KIZARTACAĞIZ. 

BALIĞI KIZARTACAĞIZ. 

BİBERLERİ KIZARTMAYACAĞIZ. 

 

TEMİZLE. 

MANGALI TEMİZLE. 

BALIĞI TEMİZLEYECEĞİZ. 

SEN KİLİMİ TEMİZLEDİN Mİ? 

 

DOYDUM. 

O DOYMADI. 

SEN DOYDUN MU? 

SİZ DOYACAKSINIZ. 

 

KATIYORSUN? 

TUZ, BİBER KATTIN MI? 

O TUZ, BİBER KATACAK. 

 

PİŞTİ. 

ONLAR PİŞTİ. 

ETLER PİŞMEDİ. 

SEN YEMEKLERİ PİŞİRDİN Mİ? 

 

SEN OTOBÜS BEKLE. 

BİZ DOLMUŞA BİNDİK. 

ONLAR OTOBÜSÜ KAÇIRDI. 
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II-KELİMELER : Anlamlarını Öğreniniz  

    

ACIKMAK DOYMAK KATMAK KIZARTMAK 

    

PİŞMEK TEMİZLEMEK TUTMAK UNUTMAK 

    

YAYMAK YORULMAK BALIK BİBER 

    

ET KİLİM KÖMÜR MANGAL 

    

MAŞA ORMAN SEPET TUZ 
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III-ALIŞTIRMALAR: I  

A) Aşağıda verilen kelime ve fiilleri birleştirerek, fiili gelecek zamanda olacak şekilde anlamlı ve 

kurallı cümleler kurunuz. 

Biber    Sermek ……………………………………… 

Maşa     Hazırlamak ……………………………………… 

Kilim    Dolmak ……………………………………… 

Kahvaltı   Tutmak ……………………………………… 

Orman    Yemek  …..yiyeceğim………………… 

Sepet     Yürümek ……………………………………… 

Tuz     Unutmak ……………………………………… 

 
B) Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz. 
 
Ben biberler ..i..  yiyeceğim. 

Tuz…..  unutmayacağım. 

Sen kilim….  sereceksin. 

Sen maşa….  tutacaksın. 

Sen sepet…. hazırlamadın. 

 
C) Aşağıda verilen cümleleri soru cümlesi haline getiriniz. 
 
Sen kilimi sereceksin.  :--- Sen kilimi serecek misin?--------- 

Sepet doldu.    :--------------------------------------------- 

Sen biber yemedin.   :------------------------------------------------ 

O sepeti hazırlayacak.  :-------------------------------------------- 

O tuz, biber katacak.   :---------------------------------------------- 

 
Ç) Aşağıda verilen olumlu cümleleri olumsuz, olumsuz cümleleri ise olumlu cümle haline 
getiriniz. 
Tuz, biber katıyorsun.  :---- Tuz, biber katmıyorsun -------- 

Eti unuttu.    :------------------------------------------- 

Biz doymayacağız.   :---------------------------------------------- 

Sen tencereyi götüreceksin.  :------------------------------------------- 

Ben sepeti hazırlamadım.  :------------------------------------------ 

Eti kızartacağım.   :------------------------------------------------ 

O sepeti dolduracak.   :------------------------------------------- 
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D) Aşağıda teklik olarak verilen kelimeleri çokluk, çokluk olarak verilenleri de teklik yaparak 
bunlara belirtme hal eki ekleyiniz. 
Kuşlar  : kuşu 

Eller  :elleri 

Biberler :-------------------------------------------------- 

Sepet  : ---------------------------------------------------- 

Maşalar :-------------------------------------------------- 

Et  :--------------------------------------------------------- 

Kilimler :------------------------------------------------- 

Tencere :-------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Yukarıdaki resimde üniteyle ilgisi olmayan kelimeyi çiziniz. 
 

III-ALIŞTIRMALAR: II 

 

1)  Aşağıdaki notta yarın için kimin, ne yapacağı belirtilmiştir. Verilen bilgilere göre cümleler 
yazınız.  
 

                                                           

 
 Ayşe     :  Manavdan alışveriş yapsın 

 
Ayşe, manavdan meyve sebze alacak. 
Hakan    : Kasaptan et alsın 
                                                                                

                                                              

……………………………………….. 

                                                                    Tarık     : Araç bulsun 

……………………………………….. 

                                                                    Filiz      : Sepeti hazırlasın 

……………………………………… 

                                                                   Ahmet  : Mangal ve kömür alsın 

acıkmak doymak temizlemek unutmak yorulmak 

beklemek katmak yaymak yanaşmak pişmek 

kızartmak mangal tuz durmak biber 

sepet orman balık durak para 

et dolmuş masa kömür yorulmak 
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  ……………………………………                                                                                      

                                                                    Merve    : Kilim getirsin       

………………………………………. 

2)  Aşağıdaki fiilleri gelecek zamana göre çekimleyiniz.                                          
                                                
 
 
 
 
 
    
 acıkmak  : ………        doymak  :……          temizlemek : ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   yorulmak  :………      kızartmak :……         pişmek  : ……… 
 
 
 
 
 
 
 
 
    yaymak : …………      tutmak :  ……               unutmak :……… 
 
 
3)  Aşağıda verilen cümlelerin fiillerini gelecek zamana dönüştürün. 
 
 
Dün Çamlıca’ya piknik yapmaya gittik. 
        
Yarın Çamlıca’ya piknik yapmaya gideceğiz. 
 
 
Kasaptan aldığımız etleri Levent pişiriyor. 
 
 
……………………………………………….. 
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Göl kenarında masa olmadığı için yanımıza kilim aldım. 
 
 
………………………………………………….. 
 
 
 
Piknikteki herkes acı sevdiği için sepete biber de koymuş. 
 
 
……………………………………………………. 
 
 
Okul pikniği için velilerden izin alındı. 
 
 
……………………………………………. 
 
 
  
 
4)   Aşağıdaki kelime / kelime guruplarında gelecek zaman anlamı taşıyanları işaretleyiniz. 
   
 
                                              önceki ay                        
                                            
                       şimdi                                    iki gün sonra 
                                 
         yarın                         geçen hafta                     dün                                            
 
 
               evvelsi gün                                 gelecek ay  
 
                                                                                       
                                          önümüzdeki gün                 
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IV- ÖZEL METİN  

 Ormanı dolaştım. Yoruldum. Kilimi yaydım. Oturdum. Ormanı seyrettim. Acıktım. Sepeti 

aldım. Balığı, eti, biberi çıkardım. Mangal yaktım. Biberi kızarttım. Eti doğradım. Et, balık pişti. 

Maşayı tuttum. Eti, balığı aldım. Tuzu unuttum. Tuz katmadım. Eti, balığı, biberi yedim. 

Doydum. Su içtim. Kalkacağım. Kilimi toplayacağım. Mangalı unutmadım. Kömürü 

söndüreceğim. Gideceğim. 

 

ALIŞTIRMALAR  

A) Yukarıdaki cümlelere benzer en az beş cümle söyleyiniz.   

B) Yukarıdaki cümlelere benzer az beş cümle yazınız. 

………………………………………………………………………………….…………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………… 

C) Metni okuyup aşağıdaki soruları cevaplandırınız. 

 

1. Yemekten önce neler yaptı?--------------------------- 

2. Sepetten neler çıkmıştır?------------------------------------- 

3. Ete, balığa ne katmayı unutmuştur?------------------------------ 

4. Neler yedi?---------------------------------------------------------- 

5. Yemekten sonra neler yapacak?------------------------------- 

Ç)Aşağıda verilen fiiller ile karşılarında verilen kelimeleri uygun şekilde eşleştiriniz. 

Yaymak     Tuz   

Katmak     Kilim   

Tutmak     Biber   

Kızartmak     Maşa 

Söndürmek     Kömür 
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D)Aşağıda verilen cümlelerdeki isimlerin yalın, fiillerin mastar şeklini yazınız. Aldıkları eklerin 

adını söyleyiniz.  

 

Ormanı seyrettik. : ----orman ----- seyretmek (orman-ı belirtme hal eki, -ti görülen geçmiş 

zaman, -k şahıs eki)  

Kilimi yaydım. : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Balığı aldım.  : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Biberi kızarttım. : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Kilimi toplayacağım. : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Maşayı  tuttum. : …………………………………………………………………….……………………………………… 

Kömürü söndüreceğim: …………………………………………………………………….……………………………………… 

*Müzik 10 Nihavent  Longa.wma  

 

V- EDEBİ METİN:  ESKİ BİR RAMAZAN  

 

          İşte yine bir ramazan geldi. Bu, hayatımın kaçıncı ramazanı? 

          İşte yine buğulanan gözlerimin önünde o eski ramazanlardan biri yavaş yavaş canlanmaya 

başlıyor. Eski bir konaktayım. Konağın arkasındaki bahçede, dadımın yalvarıp çırpınmalarına 

önem vermeden her gün tepesine kadar tırmandığım kocaman erik ağacının altında topaç 

çeviriyorum. Evin içinde, alışılmışın dışında bir telaş var. Ben bunu, bahçeye bakan mutfağın 

aralık duran kapısından seziyorum. Uysal, uyumlu bir ses, anamın sesi, aşçıya uzun uzun emirler 

veriyor. Bunların arasında, benim çocukça oburluğumu ilgilendirecek tek tük cümleler kulağıma 

geliyor: “Beyefendi soğuk köfteyi sever, tatarböreği unutulmasın, hoşafın tadı yerinde olsun, 

üzümün sapları önceden ayıklansın. 

          Ne oluyor? Ziyafet mi var? 

          - Aşçıbaşı, bu ne hazırlığı? 

          - Ramazan, beyim! 

          - Yaa!.. 

          Koşa koşa evden içeri girdim. Kiler kapısının önünde, yerde duran bir yığın öte beriyi raflara 

yerleştirmeye uğraşan annem de müjdeyi doğruluyor. 

          - Bu gece ramazan. Sen oruç tutacak mısın bakayım? 

          - Tutacağım, anneciğim. 
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          Ama benim orucum öğleye kadardır, büyüklerinkine benzemez. Öyle ya,ben ufağım, 

akşamlara kadar dayanamam ki... Bununla birlikte benim de pazarda gezdirici Hacı Babadan 

alınmış pembe pamuk püsküllü, yamru yumru taneli, odundan tespihim var. Cami cami ben de 

dolaşacağım. Ancak beni sevindiren -açıkça söylemeliyim ki- bunların hiçbiri değil. Ramazan, 

benim için her zamankinden çok özgürlük, eğlence, zevk ayıdır. Her gece, beni yatsı ezanıyla 

birlikte yatağa sokan, her sabah horozlarla birlikte tatlı uykumdan uyandıran zorunluluklardan 

hiçbiri yok. Okul öğleye kadar tatil. Ben de mahallenin çocuklarına kapılıp bekçinin ardında sokak 

sokak dolaşacağım, lalamla Karagöz'e gideceğim, bizim evde toplanan konu komşu çocuklarıyla 

fincan oynayacağım. Sonra uykuyu yenebilirsem sahur yemeği yiyeceğim... Bu ne mutluluk!.. 

 

Merdivenin orta sahanlığındaki adam boyu pencereden, uzakta, yakında bulunan dört beş 

caminin kandillerini gördüm. Biraz sonra, önce derinden başlayıp, gitgide yaklaşan, tekdüze bir 

gümleme... Üstünde gocuğu, boynuna asılı davulu ile her zamankinden daha heybetli görünen 

bekçinin ardı sıra, irili ufaklı, entarili, takunyalı, fesli, takkeli, başı açık, pantolonlu, tam giyimli, 

dirsekleri delinmiş pamuk hırkalı, sarıklı, kalpaklı, yalınayak, sözün kısası bin bir biçimde ve 

kılıkta; her an çoğalan, neşe dolu bir çocuk alayı konağın önünden geçiyor. Sokak kapısının 

aralığından süzülerek ben de onlara katılıyorum. Laleli, Çukurçeşme, Fevziye, Şehzadebaşı, 

Direklerarası. Benim de içinde bulunduğum çocuk alayı, sağlı sollu fanuslar, kâğıt fenerlerle 

bezenmiş tiyatro kapılarının önünde şaşkınlıktan dili tutulmuş. Bu göz kamaştırıcı görünümü 

seyrederek, ilanların renk renk yazılarını seçmeye, sökmeye çalışıyoruz... Bütün bunların önü 

kalabalık. Yollarımız geçilmez duruma gelmiş. 
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          Bunların arasında şaşkına dönüyorum. Yokluğumun farkına varan dadımın arkam sıra 

yolladığı lalam yetişmemiş olsa sabaha dek buralarda kalacağım. 

          - Lala, beni Karagöz'e götür. 

          Zavallı mübarek ihtiyar, hangi isteğimi geri çevirmiş ki? Kalabalık arasında beni yitirmemek 

için sımsıkı tuttuğu elimden çeke çeke biraz yürüdükten sonra dumanlı, basık bir kahveden içeri 

giriyoruz. En dipte köşeleme kurulmuş bir hayal perdesi, altmış santimetrekarelik bir bölümde 

göstermelik bir aslan gölgesi var. İskemleler, peykeler dolu. Çeneleri, çeliktenmiş gibi, durup 

dinlenmeden fıstık, leblebi, kuru üzüm, kavrulmuş fındık, keçiboynuzu çiğneyen bir çocuk 

topluluğu da burada. 

 

          Birdenbire, perdenin ardında bir alev parlıyor. Derken bir gürültü, bir şamata... Korkunç bir 

el heyulası göstermeliği perdeden çekip alıyor.  

          Seyircilerde o ne coşkunluk. Gözler perdede, başlar ileriye doğru uzanmış, birçok 

anlamlara gelebilecek sözlerin hiçbirini kaçırmamak için kulaklar kirişte. 

          Uyumuşum... Karagöz de bitmiş. Lalam beni uyandırıp yine kolumdan tutuyor, ayaklarım 

uyku sersemliğiyle kaldırım taşlarına takıla takıla, aynı gürültülü yollardan eve dönüyoruz. 

                                                                  Ercüment Ekrem TALU 

                                                  ( Sadeleştiren: Atilla ÖZKIRIMLI ) 

-METNİ DAHA İYİ ANLAYALIM 

A-Aşağıdaki sorulara metne göre cevap veriniz. 

1. Yazar eski ramazanları niçin ve hangi duygularla hatırlamıştır?  

2. Yazarın çocukluğundaki ramazanlarda evde ne tür hazırlıklar yapılırmış? Evin içinde 

alışılmışın dışında bir telaş olduğunu çocuk gözüyle yazar nasıl anlamıştır? 

3. Evin içinde alışılmışın dışındaki telaşın nedenini öğrenen çocuk, ramazan ayında 

günlerinin nasıl geçeceğini, neler yapacağını düşünüyor? 



183 

 

4. Çocuk, bekçinin ardından giden neşe dolu çocuk alayını görünce ne yapmıştır? Daha 

sonra neler yaşanmıştır? 

5. Çocuğun yokluğunun farkına varan dadısı çocuğun ardından lalasını yollamıştır. Çocuk 

lalasını görünce ondan nasıl bir istekte bulunmuştur?  

6. Lala çocuğu nereye götürmüştür? Gittikleri yerde neler görmüşlerdir?  

 

B-Aşağıdaki dil bilgisi sorularını yukarıdaki metne göre cevaplandırınız. 

          “Sonra uykuyu yenebilirsem sahur yemeği yiyeceğim...” cümlesinde “yeme” işinin sonraki 

bir zamanda yapılacağı haber verilmektedir. Fiilin bildirdiği iş ve hareketin sonra yapılacağını 

haber veren biçimine gelecek zaman denir.  

          Gelecek zaman, fiil tabanlarına getirilen -ecek, -acak eki ile oluşturulur.  

1. Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak “Eski Bir Ramazan” metninden gelecek zamanda 

çekimlenmiş fiillere örnekler bulunuz. 

2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili fiillerin hangi zamanı bildirdiklerini söyleyiniz. 

İşte yine bir ramazan geldi. 

İşte yine buğulanan gözlerimin önünde o eski ramazanlardan biri yavaş yavaş 

canlanmaya başlıyor.  

Ne oluyor?  

Koşa koşa evden içeri girdim. 

Ben de mahallenin çocuklarına kapılıp bekçinin ardında sokak sokak dolaşacağım. 

3. “Eski Bir Ramazan” isimli metinde değişik zamanlı fiiller kullanılmıştır. Bu durumun 

anlatıma nasıl bir katkısı olduğunu sözlü olarak belirtiniz. 

VI-DİL BİLGİSİ: GELECEK ZAMAN  

Henüz gerçekleşmemiş fiilin gelecekteki bir zaman kesiminde mutlaka gerçekleşeceğini 

bildiren kiptir. Yapılacak iş, yargı gerçekleşmemiş, tasarı halinde olsa bile gerçekleşmesinde 

kesinlik vardır. Gelecek zaman kipi kesinlik ifadesi taşır. Bu kipin kapsamı çok geniştir. Hatta 

tahmin işlevi yapan görevleri de vardır. Bu sebeple yaygın olarak zaman zarfları alarak kullanılır. 

Gelecek zaman “ –ecek,-acak” eki ile ifade edilir. 

 

-Şahıs ekleri gelecek zaman eklerinin üzerine gelir. 
 
-Gelecek zamanın olumsuzu da diğer kiplerde olduğu gibi “-me,-ma” olumsuzluk ekleriyle 
yapılır. “-me, -ma” olumsuzluk ekleri “ –acak,-ecek” gelecek zaman eklerinden önce gelir. 
 
-Al – acak-sın , besle-y-eceğ(k)-im, kalk-acağ(k)-ız, ağla-y-acak 
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“-Acak” gelecek zaman eki ünsüzle biten fiillere doğrudan gelirken ünlü ile bitenlere 

yardımcı ünsüz “-y” ünsüzünü alarak gelir. 
 
 

“-acak” gelecek zaman ekinin sonundaki –k ünsüzü, 1. teklik şahıs ve 1. çokluk şahıs 
çekimlerinde –ğ olur.  

 
 
                                      Olumlu                            Olumsuz  
                      1.şahıs   özle-y-eceğ(k)-im         özle-me-y-eceğ(k)-im    
 
TEKLİK       2.şahıs  özle-y-ecek-sin   özle-me-y-ecek-sin 
 
                         3.şahıs   özle-y-ecek    özle-me-y-ecek 
 
 
           1.şahıs   özle-y-eceğ(k)-iz         özle-me-y-eceğ(k)-iz  
   
ÇOKLUK     2.şahıs  özle-y-ecek-siniz  özle-me-y-ecek-siniz 
 
                 3.şahıs  özle-y-ecek-ler            özle-me-y-ecek-ler 

*Müzik Organlarımız.wma  
 
VII. KARŞILIKLŞI KONUŞMA: 

ORGANLARIMIZ 

 
Ayça  :Anneciğim ne yapıyorsun? 

Elif  :Geçen gün pazardan 

aldığımız ıspanaklarla yemek yapıyorum. 

Ayça  :Anneciğim, keşke o 

ıspanaklarla börek yapsaydın. 

Elif  :Ayça ağzının tadını iyi 

biliyorsun ama ıspanaklı börek dedenin 

midesini ağrıtıyor. Unuttun mu? 

Ayça  :Bunu unutmuşum. Ben 

dedemin sadece karaciğerinin rahatsız 

olduğunu hatırlıyorum. 
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Elif  : Doğru hatırlıyorsun. Dedenin aynı zamanda karaciğeri de rahatsız. 

Ayça  :Anneciğim mide ve karaciğer vücudumuzun neresindedir? 

Elif  :Mide ve karaciğer vücudumuzun içerisindeki, dışarıdan göremediğimiz 

organlardır. Bu yüzden bunlara “iç organlar” denir. 

Ayça  :Başka iç organlarımız var mı? 

Elif  :Elbette var.  

Ayça  :Anneciğim onları da sayar mısın? 

Elif  :Sayarım. Kalp, akciğerler, böbrekler, bağırsaklar iç organlarımızıdır. 

Ayça  :Peki vücudumuzun dışında olan organlarımız nelerdir? 

Elif  :Onlara “duyu organları” denir. Onlar beş tanedir. 

Ayça  :Onların isimleri nedir? 

Elif  :Göz, burun, kulak, dil ve deridir. Peki, sen bu organların görevlerini sayar mısın? 

Ayça  :Sayarım. Gözlerimiz ile görürüz. Burnumuzla koku alırız. Kulaklarımızla işitiriz. 

Dilimizle tadarız. Derimizle de hissederiz. 

Elif  :Ayça aferin! Hepsini doğru saydın. 

                 

Ayça  :Şimdi ağabeyimin yanına gideceğim. Ona da iç organlarımızın görevlerini 

soracağım. 

Elif  : Ağabeyin ders çalışıyor. Daha sonra sorarsın. Olur mu? 

Ayça  : İşte ağabeyim(abim) geldi! 

Kutay  : Ayça hayırdır, beni mi bekliyordun? 

Ayça  :Evet, tam da yanına gelecektim. Sana bir soru soracaktım. 

Elif  :Ayça! Ağabeyini(abini) lafa tutma. Gidip dersini çalışsın! 

Kutay  : Dersim bitti. Sizi odada görmeyince bir de mutfağa bakayım dedim. 

Ayça  : Öyleyse soru sorabilirim. 
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Kutay  : Sor bakalım! Soruyu çok merak ettim. 

Ayça  : Bana iç organlarımızın görevlerini söyler misin? 

Kutay  :Söylerim. Kalp, vücudumuzdaki kanı pompalar. Mide, yediğimiz yiyecekleri 

öğütür. Böbrekler kanımızdaki zararlı maddeleri süzer. Karaciğer ise kanımızın depolandığı 

yerdir. 

Ayça  : Başka? 

Kutay  :Akciğerlerimizle solunum yaparız. Bağırsaklar ise faydalı olan her şeyi kana 

aktarır. 

Ayça  : Ağabey(abi), sen bunları nereden biliyorsun ? 

Kutay  :Okulda, Fen Bilgisi dersinde bugün bunları öğrendik. Öğretmenimi can kulağıyla 

dinledim. 

Elif  : Oğlum aferin! Hepsini doğru söyledin. 

Ayça  : Ağabey(abi)! Bir şey daha soracağım. 

Kutay  : Sor! 

Ayça  : Kollarımız ve bacaklarımız da vücudumuzun bir organı mıdır? 

Kutay  : Bunu bilmiyorum. Anneciğim cevabı sen söyler misin? 

Elif  : Kollar ve bacaklar vücudumuzun organları değildir. Onlar vücudumuzun 

bölümleridir. Vücudumuzun iç organları ve duyu organları vardır. 

Kutay  : Öyleyse kafamız da bir organ değildir. Vücudumuzun bir bölümüdür, değil mi? 

Elif  :Doğru! Ancak kafamızın üzerindekiler duyu organlarımızdır. Gözümüz, dilimiz, 

burnumuz gibi… 

Kutay  : Şimdi anladım. Anneciğim sağ ol! 

Elif  : Bir şey değil oğlum. Haydi, bu kadar tekrar yeter! Yemek hazır olana kadar biraz 

da televizyon izleyin. Olur mu? 

Kutay  :Peki, anneciğim! Öyleyse yemek pişince sen bizi çağırırsın! Anneciğim sana kolay 

gelsin! 

Elif  : Sağ ol, oğlum! 
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*Yukarıdaki metne göre aşağıdaki soruları cevaplandırınız.  

1-Yukarıdaki metinde Elif’in saydığı duyu organlarının adlarını sayınız. 

2-Bu duyu organların görevlerini söyleyiniz. 

3-Elifin saydığı iç organlar hangileridir? 

4-Kutay iç organların hangi görevini saymaktadır? 

5-Metinde altı çizili olan deyimin cümleye kattığı anlam nedir? Tartışınız ve yazınız. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….… 

                                                           

                                                

 

 

 

Çanakkale – Kaz Dağları. Dünyada güzellik yarışmasının yapıldığı ilk yer. (Turuva Destanı)
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VIII- GÖRSEL  METİN:  ORGANLARIMIZ  

Fotoğrafta gördüklerinizi sözlü ve yazılı olarak anlatınız. 
 

 

 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplandırınız. 

S.1- Fotoğraftaki sporcu ne yapıyor? 

S.2- Fotoğraftaki sporcunun saçları ne renktir? 

S.3- Fotoğraftaki sporcunun görülen beş organının adını yazınız. 

S.4- Sporcunun gözleri hakkında bilgi veriniz. 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
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BAŞARI TESTİ SORULARINDAN BİRKAÇ ÖRNEK: 
 
1. “Sen uyandın.” cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? 

A Uyudun. B Dinlendin. C Açtın.  Ç Astın. 

 

2. “Ben çorap giydim.”cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangisidir? 

A Astım.  B Açtım. C Çıkardım.  Ç Yıkadım. 

 
3. “ televizyon” ile “açmak” kelimeleri arasında bir işlev ilişkisi vardır. Aynı ilişki “açmak” 

kelimesi ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A radyo   B dolap  C kapı   Ç lamba 

 

4. “televizyon” ile “seyretmek” arasında bir anlam ilişkisi vardır. Buna benzer bir ilişki “radyo” ile 

aşağıdakilerden hangisi arasında vardır? 

A bilmek    B dinlemek C çıkarmak   Ç söyletmek   

 
5. “Sen lambayı açtın.” Cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse 

anlamda bir değişiklik olmaz? 

A astın   B söndürdün  C seyrettin    Ç yaktın 
 
6. “Lambayı söndür. / Sen / biz lambayı / yaktık.” Anlamlı ve kurallı  
                1                      2          3                   4 
bir cümle kurduğumuzda sıralama nasıl olmalıdır? 

A 1-2-3-4  B 2-1-3-4 C 3-4-2-1  Ç 3-4-1-2 

 
7. ”Lambayı söndürdün.” cümlesiyle aynı anlama gelen cümle aşağıdakilerden hangisidir? 

A Lambayı açtın.                C Lambayı yaktın.                    

B Lambayı kapadın.      Ç Lambayı çıkardın. 

 
8. “Televizyonu açtın mı?” cümlesindeki anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? 

A Kapağı açtın mı?  C Gazeteyi açtın mı?                    

 B Dolabı açtın mı?             Ç Radyoyu açtın mı? 

 
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından doğrudur? 

A Biz radyo seyrettik.          C Onlar televizyon dinlediler.                             

B Siz gazeteleri astınız.             Ç Biz çorapları astık.   
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