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Mehmet Âkif ERSOY
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MASAL DİYARI

“Topla bavullarını, Norveç’e gidiyoruz!” deseydi amcam ne çok sevinirdim. Maalesef sadece o gidecek:
– Üzülme ufaklık, bir dahaki gelişimde söz veriyorum, seni de götüreceğim.
Amcam Norveç’te yaşıyor. Zaten Norveç merakım da onun gitmesiyle başladı.

– Çok merak ediyorum amca, gerçekten fotoğraflarda göründüğü gibi
mi? Fotoğraflarda başka bir gezegendeymiş gibi görünüyor.
– Aslına bakarsan göründüğü kadar soğuk ama o fotoğraflarda göründüğünden daha güzel bir yer. Kuzey ışıklarını, evleri... Yerinde olsam ben
de çok merak ederdim.
– Masallardan fırlamış gibi amca.
– Eski çiftlik evleri, üçgen çatılı tuğla evler, geleneksel Norveç evleri,
kiliseler, antik yollar, fiyortlar..
– Anlatılmaz, yaşanır diyorsun yani. Fiyort ne amca?
– Buzul vadilerinin sular altında kalmasıyla oluşan kıyılara denir, Kadir.
Norveç kıyıları dantel gibidir. Üstelik dünyanın en uzun fiyordu burada.
Sognefjord ve UNESCO’nun Dünya Mirası listesine aldığı Naeroyfjord görülmeye değer gerçekten. Sen en çok neyi merak ediyorsun, Kadir?
– Tabii ki kuzey ışıklarını.
Doğanın en büyüleyici gösterilerinden bence.
– Haklısın evlat, kuzey ışıklarının dansını izlemek bambaşka bir diyarda olmak gibidir.
Amcam bunlardan başka
bilmediğim şeyler de söyledi. Mesela buzdan yapılan oteller varmış.
Amcamı uğurladıktan sonra gelecek yılın hayalini kurmaya başladım bile.
5

ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Kadir neden üzülüyormuş?
A) Amcası Norveç’e gittiği için
B)	Amcası Norveç’e kendisini de
götürmediği için
C)	Amcasının gitmesini istemediği için

5 	Kadir’in amcasının yaşadığı ülkenin adını yazarken kaç farklı
harf kullanırız?
A) 5
B) 6
C) 7

6 	– Sen en çok neyi merak ediyorsun, Kadir?
– Tabii ki ……………. ışıklarını.
	Metne göre noktalı yere yazılacak kelimenin harfleri hangi
seçenekte alfabe sırasına göre
verilmiştir?
A) k, u, z, e, y
B) i, f, o, r, t, y
C) e, k, u, y, z

2 	Norveç’in iklimi nasılmış?
A) Soğuk
B) Sıcak
C) Ilıman

3 	Metinde Norveç kıyıları aşağıdakilerden hangisine benzetilmiştir?
A) Başka bir gezegene
B) Yılana
C) Dantele

7 	Metindeki çocuğun adını oluşturan harflerin alfabedeki sıra
numaraları hangi seçenekte
doğru verilmiştir?

4 	Kadir en çok aşağıdakilerden
hangisini merak ediyormuş?
A) Fiyortları
B) Kuzey ışıklarını
C) Buzdan yapılan otelleri

A) 14. 1. 5. 12. 16.
B) 17. 18. 21. 27. 6. 4.
C) 14. 1. 5. 12. 21.
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BİN YILLIK MİRAS

Gelişen teknolojinin getirdikleri olduğu gibi götürdükleri de var. Pek çok
el sanatı bu sebeple yok olmaya devam ediyor. Fakat bu teknolojiye karşı
direnen kültür ögelerinin olması insana ümit veriyor. Kayseri’de bin yıllık
geleneğin ürünü kök boyalı Yahyalı halısı, makine halılarına karşı direnmeyi sürdürüyor.

Yahyalı halısı ülkemizde üretilen el halılarının
en ünlülerindendir. Ülkemizin her yerinde ve özellikle Avrupa’da tanınmaktadır.
Bu halılarda Toros Dağları’nda otlatılan koyunların yünleri de var, dağda bayırda yetişen
bitkilerin rengi de.. Halının özelliği yünden yapılması ve ipliklerinin kök
boyası ile boyanmasıdır. Kadınlar, yapağıyı yani
işlenmemiş yünü alıp akarsularda temizlerler. Bu
yünleri çıkrık ve kirmen ile eğirerek ip hâline
getirirler. Bu ipleri doğada bulunan kök boyaları
ile boyarlar. Çamur, asma yaprağı, ceviz kabuğu,
ceviz yaprağı gibi malzemeleri ip boyamasında
kullanırlar. Örneğin gri iplik yapmak için balçık
çamuru, kahverengi yapmak için cevizin yeşil kabukları, yeşil zeytin rengi için nane yaprakları,
siyah için sütleğen otu kullanırlar. Kırmızı renk için ise kök boya bitkisi
kullanılır. Şöyle ki “bayrak kırmızısı” kök boyadan elde ediliyor. Daha sonra
bu renk dünyada Türk kırmızısı
olarak tanınıyor.
Kayseri’deki bin yıllık mirasımızı korumalıyız. Halı deyip
geçmeyin. Bu halı, Yahyalı halısı!
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Pek çok el sanatının yok olmasının sebebi aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Ekonomik zorluklar
B) Gerekli araç ve gereçlerin
eksikliği
C) Teknolojinin gelişmesi

4 “Kayseri” kelimesindeki ünlü harflerinin tamamı aşağıdakilerden
hangisinin adında vardır?
A)
B)
C)

2 Aşağıdakilerden hangisi Yahyalı
halısının yapım aşamalarından
değildir?
A) Yapağının temizlenmesi
B) İplerin makaralara sarılması
C) Yünün ip hâline getirilmesi

5 Yahyalı halısının yapımında yünü
kullanılan hayvanın adındaki
ünlü harfler hangi seçenekte
doğru verilmiştir?
A) U, O
C)

6

3 Aşağıdakilerden hangisi Yahyalı
halısının özelliklerindendir?
A) İpliklerinin kök boya ile boyanması
B) Makinede dokunması
C) Sadece ülkemizde tanınması
8

B) K, Y, N
E, İ

“Kök boyalı Yahyalı halısı”
1 2
3
Yukarıda altı çizili kelimelerden
hangisinin ünlü ve ünsüz harf
sayıları eşittir?
A) 1
B) 2
C) 3

İÇİMİZDEKİ SESLER

Dışarıdan duyamasak da vücudumuz çalışırken
bir sürü ses çıkarır. İçimizdeki sesleri, özellikle kalp
atışımızı duymak için stetoskop kullanılabilir. Doktorların boynundan sallanırken görmüşsünüzdür. İşte,
onu ben buldum. Adım, Rene Laennec.
Yıl 1816.. Paris sokaklarında dolaşırken oynayan iki
çocuk gördüm. Çocuklardan biri elindeki tahta sopanın
bir ucuna kulağını dayamıştı. Öbürü ise tahtanın öteki ucuna iğneyle vuruyordu. Vuruş sesleri tahtanın içinden iletiliyordu. Çocuklar bana bir fikir verdi.
Bir gün kalp rahatsızlığı belirtileri olan bir hastamı muayene etmek için
kâğıt kullandım. Nasıl mı? Bir parça kâğıt alıp çok sıkı bir şekilde rulo yapıp
bir ucunu kalbin bulunduğu
bölgeye, diğer ucunu da kulağıma tuttum. Kalbin atışını doğrudan kulağımla çok
daha net bir şekilde duyabiliyordum. Tabii ki buna
çok şaşırmıştım.
Ahşaptan ve yalnızca tek kulak için yaptığım stetoskopla farklı nefes
ve kalp seslerini ayırt edebiliyorduk. Bu icadım, hastalıkların tanısını koymada yeni bir çağ başlattı. Çünkü bu zamana kadar yalnızca hastaların
anlattıklarına ve dışarıdan yapılan incelemelere
göre hastalık tanısı koyabiliyorduk. Doktorlar artık zatürre ve tüberküloz gibi durumlarda doğru tanılar koyabiliyorlardı.
1852 (bin sekiz yüz elli iki) yılında herkesin
tanıyabileceği stetoskopu yapan da Amerikalı
doktor George Cammann’dır.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	İçimizdeki sesleri, özellikle kalp
atışımızı duymak için aşağıdaki
araçlardan hangisi kullanılabilirmiş?
A) Röntgen
B) Stetoskop
C) Teleskop

5 a-e-o-u

Kalın Ünlüler

ı-i-ö-ü

İnce Ünlüler

	Yukarıdaki ifadelerin doğru olması için hangi harflerin yer
değiştirmesi gerekir?
A) e - ı
B) ö - e
C) a - ü

2 R ene Laennec’in stetoskobu bulmasında ilk fikri veren aşağıdakilerden hangisi olmuş?
A) Çocuklar
B) Öğretmeni
C) Annesi

6 	 Çocuk

Şekil

Kulak

Hangi renk kutuda yazan kelimenin ünlü harfleri kalınlık-incelik bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Kırmızı
B) Yeşil
C) Mavi

3 Rene Leannec’in mesleği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hemşire
B) Doktor
C) Mühendis
4 	Stetoskobun icadı aşağıdakilerden hangisine olanak sağlamıştır?
A)	Hastanın içinin görülebilmesine
B) Hastalıkların azalmasına
C)	Hastalıklara doğru tanı konulabilmesine

7 	Metinde icadı anlatılan aletin
adındaki ünlü harfler için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Hepsi kalın ünlüdür.
B) Hepsi ince ünlüdür.
C) Biri ince, ikisi kalın ünlüdür.
10

BOCCE

Dedem, huzurevindeki bir arkadaşının “bocce” karşılaşmasını izlemeye
gideceğimizi söyledi.
– Bocce ne, dede?
– Muhsin anlatır gidince.
Arkadaşının adı Muhsin’di. Uşak Huzurevinde kalıyormuş ve o kadar eğleniyormuş ki oğlunun yanına bile gitmek istemiyormuş.
Huzurevine yeni girmiştik ki Muhsin dede geldi. Burada mutlu olduğu
belliydi. Dedemle sarılıp selamlaştılar. Dedem:
– Torunum, Kadir. Bocceyi merak etti. Sen anlat bir zahmet.
– Arka tarafa gidip bocce sahamızı görelim.
Arkaya geçtik.
– Bak evlat, bocce dikdörtgen şeklindeki pürüzsüz bir zeminde
oynanır. Zeminin etrafı yirmi beş santimetre yüksekliğinde bir setle
çevrilidir.

Muhsin dede
çantasından toplar
çıkarıp:
– Bunlar da
oyunun metal
topları. Oyundaki
hedef olan küçük
topa da “pallino” denir.

Amaç atılan topların pallinoya yakın durmasını sağlamaktır. Oyuna başlayan
takım önce pallinoyu sonra da kendi topunu atar. Ardından takımlar sırayla
atışlarını yaparlar. Oyunda rakip toplarından hedef topa daha yakın olarak
atılan her top için bir puan alınır. Oyunu, 15 puan alan takım kazanır.
Birkaç saat kalıp çekişmeli karşılaşmaları izledik. Muhsin dedenin burada neden eğlendiğini anlamıştım.
11

ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Kadir ve dedesi neden huzurevine gitmişler?
A) Kadir huzurevini çok merak
ettiği için
B) Orada yaşayanlara hediyeler
götürmek için
C) Kadir’in dedesinin arkadaşı
Muhsin amcanın bocce karşılaşmasını izlemek için

5 Aşağıdaki kelimelerin hangisinde 4 harften oluşan bir hece
vardır?
A) santimetre B) dikdörtgen
C) arkadaş

6 Kadir’e bocceyi anlatan kişinin
isminin son hecesi hangi hayvanın isminin ilk hecesidir?
B)
A)

2 Bocce nerede oynanıyormuş?
A) Toprakta
B) Pürüzsüz bir zeminde
C) Çim sahada

C)

3 Bocce oyununun topları neyden
yapılıyormuş?
A) metalden
B) plastikten
C) kemikten

7 “Huzurevinde” kelimesi satır sonuna sığmadığında hangi seçenekteki gibi yazılamaz?
A)
huzurevinde
B)
huzurevinde
C)
huzurevinde

4 Bocce oyununda amaç neymiş?
A) Topu pallinoya değdirmek
B) Pallinoyu çemberden çıkarmak
C) Topun pallinoya yakın durmasını sağlamak
12

DONDURMA

Yazın içinizi ferahlatacak, ağzınızı tatlandıracak ne yersiniz, diye sorsam hangi
yiyeceği söylerdiniz?
Bana sorsalar “dondurma” derdim. Ama
ambalajı açılır açılmaz eriyen; orası akıyor,
burası damlıyor diyerek neresini yalayacağınızı düşünmekten tadına varamadığınız
dondurmalardan bahsetmiyorum. Bahsettiğim “Maraş dondurması”...
Babam ve arkadaşları çocukken Kahramanmaraş’ın daracık sokaklarında
oynayıp yorulduktan sonra bir kapı önüne çöküp beklerlermiş dondurmacı
amcayı. Dedem de o dondurmanın tadı eşsiz olsun diye Ahir Dağı’nın yaylalarından vahşi orkide toplar, dondurma yapan amcaya satarmış.
Maraş dondurmasının tadı ve kokusu kendine hastır. Maraş dondurması, Kahramanmaraş’ta yetişen kekik,
geven, sümbül ve çiğdemle beslenen

Erimeye
dayanıklıdır. Çatalla ve bıçakla yendiği hatta çiğnendiği doğrudur.
Bir rivayete göre Osmanlı Dönemi’nde Maraşlı
Osman Ağa adında, saraya ve konaklara yabani orkide (salep) satan bir esnaf varmış. Osman Ağa
bir gün satıştan sonra artan salebi, şeker ve sütle
karıştırarak kara gömmüş. Ertesi gün süt, salep ve şeker karışımının sakız
gibi uzadığını görmüş. Üstelik tadı da farklıymış. Birçok kişi beğenince de
keçilerin sütleri ve saleple yapılıyor.

“salepli karsambaç” olarak Maraş dondurması ortaya çıkmış.

Maraş dondurması bugün kara gömülerek yapılmıyor elbette. Modern
tesislerde üretilmesine rağmen tadından ve kıvamından hiçbir şey kaybetmemiştir.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Yazın içimizi ferahlatan, ağzımızı tatlandıran şey neymiş?
A) Dondurma
B) Keçi sütü
C) Soğuk gazoz

5 	“Ekmek - un” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A) arı - bal B) tavuk - kümes
C) dondurma - süt
6 	Metinden yola çıkarak “sümbül”
kelimesinin anlamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)	Sesinin güzelliği ile tanınmış
olan ötücü kuş
B)	Çiçekleri keskin kokulu ve
türlü renkli süs bitkisi
C)	Sulak bölgelerde yetişen, boyu
uzun ağaç

2 	Yazarın dedesi Ahir Dağı’nın yaylarından ne toplarmış?
A) Kekik
B) Orkide
C) Sümbül

3 	Yazar diğer dondurmaların hangi özelliğini eleştiriyor?
A) Hemen erimesini
B) Tadını
C) Fiyatını

7 	Maraş dondurmasının çatalla
.............. bıçakla yendiği ..............
çiğnendiği doğrudur.
	Metne göre yukarıdaki cümlede
noktalı yere yazılacak kelimeler
için hangisi söylenemez?
A)	Tek başına anlamı olmayan
kelimelerdir.
B)	Cümledeki diğer kelimeler
arasında anlam ilişkisi kurmayı sağlar.
C) Hece sayıları eşittir.

4 M
 etinde aşağıdakilerin hangisinden bahsedilmemiştir?
A)	Maraş dondurmasının yapımında ne kullanıldığından
B)	Maraş dondurmasının doğuşundan
C)	Maraş dondurmasının geleceğinden
14

ENDEMİK BİTKİLER

Leman Hanım’ın küçük bir çiçekçi dükkânı vardı.

Çiçeklerle uğraş-

mak onun için yaşamın kaynağıydı.

Kızı Müge de bu konuya bir o kadar ilgisizdi. Çalan kapıyı açan Leman
Hanım:
– Hoş geldin, Müge.
– Hoş buldum, anne. Çiçeklerle mi konuşuyordun yine, dedi gülerek.
Bir yandan da gözü masanın üzerinde duran kitaba takılmıştı. “Türkiye’nin Nadir Endemikleri” yazıyordu. Merakla incelemeye başladı. Dünyada
sadece Türkiye topraklarında bulunan 444 bitkiyi tanıtan bir kitaptı. İçindeki çiçek fotoğrafları büyüleyiciydi.
– Endemik bitki ne demek, anne?
– Belli bir ülke veya bölgeye ait, yerel, ender bulunan ya da başka bir yerde bulunmayan bitki demek.

Müge, sayfaları çevirirken “siyah bir gül” fotoğrafı gördü.
– Siyah gül olduğunu bilmiyordum, anne.
– Bu siyah gül çiçeklerin en yaşlısı, en nadir bulunanı..
– Anne, nerede yetişiyor bu siyah gül?
– Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde. Sana bu gülün
başka bir özelliğini söyleyeyim: Buradaki siyah gülün tohumu ya da fidesi başka bir yere götürüldüğünde siyah
açmıyor, kırmızı açıyor.
– Vaay! Bu gerçekten ilginçmiş.
Kitap, korunmazsa dünyanın en nadir endemiklerinin Anadolu’nun diğer güzellikleri gibi kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunuyordu.
Müge, kitabın sayfalarında kendini kaybetti.
15

ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Leman Hanım ne iş yapıyormuş?
A) Yazarlık
B) Öğretmenlik
C) Çiçekçilik

5 “Endemik bitki nedir?” sorusunun cevabını arayan Müge, ansiklopedinin hangi cildine bakmalıdır?
B)
A)
H
I-O
A

2 Müge’nin incelediği kitap aşağıdakilerden hangisini tanıtıyormuş?
A) Sadece Türkiye topraklarında yetişen bitkileri
B) Çiçek yetiştirme tekniklerini
C) Türkiye’nin doğal güzelliklerini

C)

P-Z

6
I
T
A
K
Yukarıdaki güller renklerine göre
alfabetik olarak dizildiğinde sıralama nasıl olur?
A) ATIK
B) ATKI
C) TAKI

3 Endemik bitki ne demekmiş?
A) Uzun yıllar yaşayan bitki
B) Sadece siyah çiçek açan bitki
C) Sadece bir bölgede yetişen
veya yaşayan bitki

7

4 Metinden aşağıdakilerden hangisine ulaşamayız?
A) Anadolu’da nadir endemikler
vardır.
B) Anadolu’daki endemikler yok
olma tehlikesi altındadır.
C) Şanlıurfa, Halfeti’de yetişen
siyah gül çok pahalıdır.
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1. dükkân
2.
3. fide
4. nadir
Tablodaki kelimeler sözlük sırasına göre yazılmıştır.
Buna göre 2. sıraya hangi sözcük gelemez?
A) dünya
B) fidan
C) fotoğraf

BİSİKLET ÜLKESİ

Dedem ve babaannem Amsterdam’da yaşıyorlar. Ben de ziyaretlerine
gidip orada uzun süreli kalabiliyorum.
Unutmadan söyleyeyim: Amsterdam,
Hollanda’nın başkenti.

Burada en çok bisiklete binmekten keyif alıyorum. Hollanda dünyanın en önemli bisiklet ülkesi. Tabii bu birdenbire olmamış.
Hollanda İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik anlamda bir büyüme yaşamış. Halk zenginleşirken araba kullanımı da artmış. Hatta büyük kent merkezlerinde arabaları park edecek yer kalmamış. Arabalara yer açmak için binalar
yıkılmış, parklar yerine otomobiller için park alanları oluşturulmuş. Birçok insan
trafik kazalarında hayatını kaybetmiş. Ölümlü kaza sayısı da yıldan yıla artmış.
1973 (bin dokuz yüz yetmiş üç) yılında Hollanda’da petrol krizi yaşanınca hükûmet halkın araç kullanımını azaltmış. Yaklaşık bir yıl pazar günleri
trafiğe çıkmak yasaklanmış. Halk, pazar günleri mecburen bisiklete yönelmiş. Lahey ve Tilburg bisiklet yolları yapılan ilk şehirlermiş.
Bisiklet hem ucuz hem de sağlıklı bir ulaşım aracı. Bu nedenle özellikle Avrupa’da kullanımı giderek yaygınlaşıyor.
Avrupa Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan bir araştırmaya göre
Danimarka ve Hollanda bisiklet kullanımı açısından ilk sıralarda.
Bisikletlilerin trafikte önceliği var. Şehirler birbirine bisiklet yollarıyla
bağlanmış. Burada bisikletlere yol vermek için bekleyen çok sayıda araca
rastlarsınız.
Bisiklet kullanımı ülkemizde de
yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Umarım
bu çaba başarılı bir şekilde sonuçlanır. Biz de bir bisiklet ülkesi oluruz.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Çocuk neden Hollanda’ya gidiyormuş?
A) Bisiklet sürmek için
B)	Dedesi ve babaannesini ziyaret etmek için
C)	Hollanda gelişmiş bir ülke olduğu için

4 	Aşağıdaki kelimelerden hangisinin zıt anlamlısı metnin ilk paragrafında vardır?
A) zaman
B) kısa
C) kuru

2 	Hollanda’da halk, araçların pazar
günleri trafiğe çıkması yasaklanınca aşağıdakilerden hangisini
yapmaya yönelmiş?
A)	Toplu taşıma araçlarını kullanmaya
B) Evlerinden çıkmamaya
C) Bisiklet kullanmaya

5 	Birçok insan trafik kazalarında
hayatını kaybetmiş.
	Yazar, yukarıdaki cümlede altı
çizili kelimenin yerine hangi kelimeyi kullanırsa cümlenin anlamı değişmez?
A) parasını
B) vaktini
C) yaşamını

3 	Metinde aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?
A)	Bisiklet yolları yapılan ilk şehirler neresidir?
B)	Bisiklet nasıl bir ulaşım aracıdır?
C)	Bisiklet sürerken nelere dikkat etmeliyiz?

6 	Aşağıdaki kelime çiftlerinden
hangisi arasında farklı bir anlam ilişkisi vardır?
A) ucuz - pahalı
B) şehir - kent
C) bina - yapı
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SANAT

Elindeki öykü,
Dilindeki türkü,
Şairin dörtlüğü
Sanattır, sanat.
Kara kalem, yağlı boya
Karikatür, sulu boya
Minyatür, ebru, dokuma
Sanattır, sanat.
Tiyatro, resim, edebiyat
Her birinde ayrı tat
Zevk alırsın kat kat.
Güzelliklerle doludur sanat.
			
Ufuk DAL
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Şiirde aşağıdaki sanatların hangisinden söz edilmemiştir?
A) Resim
B) Karikatür
C) Sinema

5 	“Hikâye” kelimesinin eş anlamlısı şiirin kaçıncı dörtlüğünde
geçmektedir?
A) Birinci
B) İkinci
C) Üçüncü

2 	

6 	– Eş anlamlısı vardır.
– Zıt anlamlısı vardır.
– Eş seslidir.
Yukarıda özellikleri belirtilen kelime aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) tat
B) kara
C) sanat

Yukarıdaki görsel şiirin hangi
dörtlüğü ile ilişkilendirilebilir?
B) İkinci
A) Birinci
C) Üçüncü
3 	Şiire göre aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A)	Sanatın her bir türünde ayrı
bir tat vardır.
B) Sanat güzelliklerle doludur.
C) Okumak bir sanat değildir.

7 	“Dolu” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde şiirdeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Dolu ekinlere zarar vermiş.
B)	Ceviz büyüklüğünde dolu yağmış.
C) Para dolu çantayı kaybetmiş.

4 	Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sanat sevgisi
B) Yaşama sevinci
C) Sanatçı sevgisi
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KAZA
Bazen bir dalgınlık, kaza ya da yapılan saçma bir
şey bir buluşa imza atılmasını sağlayabilir.

Küçücük bir iş kazası tam da en çok ihtiyaç duyulan zamanda oldu. Motorlu taşıt çağında..
Bir deney tüpü, 1903 (bin dokuz yüz üç) yılında
Fransız kimyager Edouard Benedictus’un elinden laboratuvarın zeminine düşüverdi. Tüp kırıldı ancak dağılmadan tek parça hâlinde kaldı. Benedictus, kolodyum içeren sıvının buharlaşmasından sonra tüpte kalan ince plastik tabakanın parçalanmayı engellediğini
anladı. Bunu not ettikten sonra bu konu üzerine fazla kafa yormadı. Ta ki bir
sabah gazetedeki haberi okuyana kadar..
Gazetede yeni moda olan otomobiller ve kazalarla ilgili bir haber vardı.
Haberde, parçalanan camların sürücülere nasıl zarar verdiği anlatılıyor-

Bu yazıyı da kaza yapan bir aracın
olduğu fotoğrafın altına koymuşlardı.
Arabada bir kız vardı ve yüzü çok fena
yaralanmıştı. Bu görüntü Eduoard’ı çok
etkiledi. Aklına hemen elinden düşen selüloz nitratlı şişe geldi. Daha öndu.

ceki deneyiminden esinlenerek iki cam tabakasının arasına selüloz
nitrat yerleştirerek üç katlı camı oluşturdu.

Eduoard’ın bu keşfi Birinci Dünya Savaşı sırasında gaz maskelerinde kullanıldı.
Daha sonra da otomotiv sektöründe ciddi
şekilde taklit edildi, arabaların ön camlarında yerini aldı.
Böylece bir iş kazası bir buluşa dönüştü.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Hangi iş kazası Edouard’ın buluşuna fikir vermiştir?
A) Deney tüpünün patlaması
B) Deney tüpünün düşmesi
C) Laboratuvarın da yangın çıkması

4

icat

buluş

kafa

baş

Sena ödevi için kartona yukarıdaki gibi kelime kartları yapıştırmıştır.
Buna göre Sena elinde kalan
aşağıdaki kelime kartlarından
hangisini kullanamaz?
A) fena B) iyi C) kötü

2 Üç katlı emniyetli cam yapmak
Edouard’ın aklına ne zaman geliyor?
A) Yere düşen deney tüpünün
parçalanmadığının gördüğünde
B) Birinci Dünya Savaşı sırasında
C) Gazetede cam parçalarından
yaralanan kızı görünce

5

Görseldeki anlam ilişkisi hangi
kelime çiftinde vardır?
A) savaş - harp
B) hatıra - anı
C) cimri - cömert

3 Eduoard’ın bu keşfi ilk önce
aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
B)
A)

6 “Yüz” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde metindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A) Buluşu için yüz deney yapmış.
B) İlk önce yüzünü yıkadı.
C) Yüzerek kıyıya ulaştım.

C)
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AĞAÇ GÜREŞİ

Ağaç güreşi, eski tarihlerden günümüze uzanan bir gelenektir. Bu spo-

run kökeni Saka ya da Yakut diye bilinen Türklerden gelmektedir.

Diğer adı “çubuk çekme” olan ağaç güreşi boyun kaslarını, karın kaslarını, bacak kaslarını, kol kaslarını, bilek kaslarını, ayak kaslarını çalıştırır. Kas
gücüne dayanan bir mücadele sporudur. Kişiye güç, el çabukluğu, hızlılık,
dayanıklılık kazandırır.
2 metre uzunluğunda, 30 santimetre yüksekliğinde bir tahta yere sabitlenir. Yarışmacılar yüz yüze oturup bu tahtaya ayaklarını dayarlar. 50
santimetre uzunluğunda 3 santimetre çapında bir çubuğu elleri birbirine
değmeden tutarlar. Oyun başlayınca çubuğu kendi taraflarına çekmeye çalışırlar. Oyunun kazanılması için sporculardan birinin çubuğu kendi tara-

fına çekmesi, rakibin ayaklarını tahtadan ayırması gerekir.

Ağaç güreşi Yakut millî sporudur.
İlk bakışta basit görünür ama
benzersiz bir spordur.
Ağaç güreşi; rakiplerin birbirleriyle temas
etmeden,

birbirlerini

sarsmadan ve fırlatmadan yaptığı tek
mücadele sporudur.

Yarışma sahasının oluşturulması basittir. Masrafı azdır. Kurallar çok açıktır. Sporcunun sergilediği
oyun gözler önündedir. Tüm bu nedenlerle olimpik olmaya son derece uygun bir spordur.
Bu spor, farklı yaşlardaki kadın ve erkek sporcuların rakip olmasına olanak sağlar. Günümüzde ülkemizin büyük şehirlerinde bu sporun tanıtıldığı
bazı festivaller de vardır.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Ağaç güreşi sporunun diğer adı
neymiş?
A) Halat çekme
B) Cirit atma
C) Çubuk çekme

5 Ağaç güreşi basit, masrafı az,
kuralları açık, bir spordur.
	Yukarıdaki cümlede altı çizili
kelimelerin zıt anlamlıları hangi
seçenekte verilmiştir?
A) zor - ucuz - kapalı
B) kolay - çok - boş
C) zor - çok - kapalı

2 	Ağaç güreşi için öncelikle aşağıdakilerden hangisi önemliymiş?
A) Kas gücü
B) Zekâ
C) Kilo

6 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı kelimelerden oluşan ikileme vardır?
A)	Köyde aşağı yukarı bir hafta
kaldım.
B) Rakibi güçlü kuvvetli biriydi.
C)	Burada acı tatlı birçok günümüz geçti.

3 	Aşağıdakilerden hangisi ağaç
güreşi sporunun olimpik bir
spor olması için belirtilen nedenlerden değildir?
A) Kurallarının açık olması
B)	Sporcunun sergilediği oyun
gözler önünde olması
C)	Büyük şehirlerinde bu sporun tanıtılması

7 	Aşağıdaki kelimelerden hangisinin eş anlamlısı eş sesli bir kelimedir?
A) yabancı
B) misafir
C) yoksul

4 	Ağaç güreşi kimlerin millî sporuymuş?
A) Rusların
B) Yakutların
C) Azerilerin
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AFYONKARAHİSAR

Ailemle gezdiğim her şehir yeni bir maceradır benim için. Babam şehrin yemeklerini, annem de çarşı pazarını araştırır her zaman. Bu tatilde
Afyonkarahisar’da yaşayan Tolga dayım bizi davet etti.
Sormama fırsat vermeden babam güzergâhı annem de Afyon’un gezilecek yerlerini sıraladı. Afyonkarahisar bir İç Ege şehri. Türkiye’nin diğer şehirleri
gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Şifalı kaplıcalarının, kaymağının
ve sucuğunun meşhur olduğunu ballandıra ballandıra anlattı annem.

Şehre varınca dayım bizi sevinçle
karşıladı. Şehrin en ünlü yerine, Karahisar Kalesi’ne, götürdü bizi. Kale
öyle güzel bir yere kurulmuş ki bütün şehri tepeden seyredebiliyorsunuz.
Sonraki durağımız İhsaniye Kervansarayı ve Emre Gölü’ydü. Tarihin ve doğal güzelliklerin iç içe olması harika bir
şey! Sıradaki durağımız Kayıhan Göynüş Vadisi ve Kaya Kiliseleri.
Epey yorulmuştuk. Eve gittiğimizde nasıl uyuduğumu bile hatırlamıyorum.
Ertesi gün ilk işimiz Büyük Taarruz’un
başladığı Kocatepe’ye gitmek oldu.

Ailece çamur banyosu bile yaptık. Yerli
yabancı birçok turist Afyonkarahisar’a şifalı
suları ve çamur banyosu için geliyormuş.
Afyonkarahisar’ın güzellikleri bir yana da mutfağı annemi yoldan çıkardı. Kaymağıydı, sucuğuydu derken
diyet miyet kalmadı. Kaymaklı ekmek
kadayıfını, ağzı açık böreğini, patatesli
ve mercimekli bükmelerini yemeden
gider miymiş hiç benim annem!
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Çocuğa Afyonkarahisar’ın gezilecek yerlerini kim anlatmış?
A) Annesi
B) Babası
C) Dayısı

5 	Aşağıdakilerden hangisi cümle
değildir?
A) Babam şehrin yemeklerini
B) Epey yorulmuştuk
C)	Ailece çamur banyosu bile
yaptık

2 	Afyonkarahisar şehri Türkiye’nin
hangi bölgesinde yer alıyormuş?
A) Akdeniz
B) Ege
C) Marmara

6 Metinde kırmızı renk ile yazılan
cümle kaç kelimeden oluşmuştur?
B) 10
A) 9

3 	Afyonkarahisar’ın en ünlü yeri
neresiymiş?
A) İhsaniye Kervansarayı
B) Kayıhan Göynüş Vadisi
C) Karahisar Kalesi

C) 11

7 	“Eve gittiğimizde nasıl uyuduğumu bile hatırlamıyorum.” ifadesinden hangi kelime çıkarılırsa bu söz dizisi cümle olmaz?
A) nasıl
B) bile
C) hatırlamıyorum

4 Ç ocuk ve ailesi gezilerinin ertesi günü ilk olarak ne yapmışlar?
A) Çamur banyosu yapmışlar.
B) Kocatepe’ye gitmişler.
C) Şifalı sularında yüzmüşler.
26

PERİBACALARI

Açık hava müzesi dendiğinde aklımıza ülkemizde pek çok yer gelir. Sanırım bunlardan Nevşehir ilk sıralarda yer alır. Ülkemizin turizm cenneti
şehirlerinden biridir Nevşehir. Burası yıllarca tarihsel ve kültürel medeniyetlerin merkezi olmuştur. Bu yüzden yer altı şehirleri, gizli dinî yer altı
manastırları gibi çok sayıda yapıyı barındırır.
Her yıl binlerce turist özellikle Kapadokya’daki peribacalarını görmek
için Nevşehir’e gelir.
Peribacaları, Nevşehir’e 7 km uzaklıktadır. Peribacaları milyonlarca yıl
önce oluşmuştur. Bu bölgenin günümüzden 60 milyon yıl önce iç deniz
olduğu düşünülüyor. Yerin altındaki lavlar, yer kabuğu hareketlenince oluşan
çatlaklardan dışarı çıkmış ve milyonlarca yıl sürecek bir süreç başlamıştır.
Lavlar Hasan Dağı, Erciyes ve Güllü Dağı aracılığıyla yeryüzüne doğru püskürmeye başlamıştır. Bu lav akışı çok uzun yıllar sürmüş ve oradaki denizi
kurutmuştur. Kuruyan denizin bulunduğu bölgedeki çukurlar lavla dolmuştur.
Uzun yıllar sonra yanardağlar sönmüştür. Peribacalarının oluşumunda akarsular da etkili olmuştur. Sertleşen lavın üzerine akan sular kayayı
aşındırıp derin vadiler oluşturmuştur. Rüzgâr, vadilerin yamaçlarını aşındırmıştır. Bu sayede peribacaları şu anki baca görünümüne sahip olmuştur.
Peribacalarını yukarıdan görmek
için yerli ve yabancı turistlere yönelik
balon turları da düzenlenmektedir.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Nevşehir’de yer altı şehir ve
manastırlarının olma sebebi nedir?
A)	Ülkemizin turizm cenneti olması
B)	Birçok medeniyetin merkezi
olması
C) Peribacalarının burada olması

4 	Aşağıdakilerden hangisi anlamlı
ve kurallı bir cümle değildir?
A)	Çatlaklardan çıkmış dışarı
lavlar.
B)	Yanardağlar uzun yıllar önce
sönmüş.
C) Akarsular kayaları aşındırdı.

5 	Her yıl binlerce turist gelir Nevşehir’e.
Yukarıdaki cümlenin kurallı olması için hangi kelimeler yer
değiştirmelidir?
A) turist - Nevşehir’e
B) gelir - binlerce
C) Nevşehir’e - gelir

2 – Peribacaları milyonlarca yıl
önce oluşmuştur.
	– Peribacalarının oluşumunda
akarsular da etkili olmuştur.
– Peribacaları Nevşehir’dedir.
Metne göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3

6 	1- turizm
3- biridir
2- ülkemizin 4- Nevşehir
5- cenneti
6- şehirlerinden
	Yukarıdaki kelimeler ile anlamlı
ve kurallı cümle oluşturulursa
sıralama nasıl olur?
A) 2 - 4 - 5 – 1 – 3 - 6
B) 4 - 2 - 1 – 5 – 6 - 3
C) 1 - 5 - 6 – 1 – 2 - 4

3 	Peribacalarının şu anki baca görünümüne sahip olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Rüzgârlar
B) Lavlar
C) İnsanlar
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ÇIKALIM DÜNYA TURUNA

Kangurular, koalalar
Tazmanya canavarı, kuşlar
Görmek istersen mercan kayalıklarını
Gezmelisin mutlaka Avustralya’yı.
Başkentidir Viyana,
Nehridir Tuna,
Nice bestecileri vardır.
Ülkemizin adı Avusturya.
Kahve içmek istersen,
Futbol seyredeyim dersen
Karnaval da görmek istersen
Haydi, gidelim Brezilya’ya!
Doyamazsın makarnaya,
Her şehrinde yapılır pizza,
Başkentidir Roma.
Son durağımız İtalya!
Ufuk DAL
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Mercan kayalıklarını görmek
için hangi ülkeyi gezmeliymişiz?
A) Avusturya
B) Avustralya
C) Brezilya

5 Her şehrinde pizza ......................
Yukarıdaki kelime grubu aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanırsa olumsuz cümle olur?
A) yapılır
B) sattım
C) yenmez

2 İtalya’nın başkenti neresiymiş?
A) Roma
B) Viyana
C) Sydney
6 Aşağıdakilerden hangisi olumlu
cümledir?
A) Makarnaya bir türlü doymadı.
B) Brezilya’da kahve içtik.
C) Avusturya’nın başkenti Roma
değildir.

3 Ülkeler ve ünlü lezzetleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden
hangisi yanlıştır?
Brezilya
A) Kahve
B) Makarna İtalya
C) Pizza
Avusturya

4 Aşağıdaki görsellerden hangisi
şiir ile ilişkilendirilebilir?
B)
A)

7 Mercan kayalıklarını görmek
........................ Avustralya’ya gitti.
Yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) için
B) fakat
C) çünkü

C)
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BEYAZ ALTIN
Beyaz altın... Patal, denizköpüğü,
aktaş ya da Eskişehir taşı da denir. Lüle
taşından bahsediyorum.

Bu kayaç, toprağın içinde ve farklı katmanlarda bulunan kirli beyaz renkte bir
cevherdir. Toprağın 200 metreye varan derinliklerinde yumrular hâlinde ve dağınık bir şekilde bulunur. Bu cevherler,
insan gücü kullanılarak yüzeye çıkarılır. Eskişehir’de lüle taşının en çok çıkarıldığı bölge Beyazaltın köyüdür.
Lüle taşı işlemeciliği sabır ve yetenek

Aynı zamanda çok da keyiflidir. Ustalar
lüle taşına şekil vermek için genellikle kendi
bıçaklarını hazırlarlar. Eğer bir lüle taşı uzun
zaman önce çıkarılıp nemini kaybettiyse suya
batırılıp bekletilerek tekrar yumuşaması sağlanabilir. Hafif ve gözenekli dokusu sayesinde
kolay işlenebilir. İstenilen şekil verildikten sonra lüle taşı önce kurutulur ve
ardından zımparalanarak kullanıma hazır hâle getirilir. Tamamlanan eserler,
ısıtılmış bal mumuna batırılarak son görünümünü kazanır. Bal mumuna baister.

tırmak lüle taşına dayanıklı, parlak ve koruyucu bir özellik kazandırır.

Lüle taşı işlemeciliği özellikle Cumhuriyet Dönemi’nde gelişerek önem
kazanmıştır. Bu sanat bugün de
Eskişehir’de devam ettirilmektedir.
Lüle taşı Eskişehir için
önemli bir turizm kaynağıdır. Eskişehir Külliyesi içinde sergilenen eserler yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam
etmektedir.
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1 Lüle taşı hangi ilimizde çıkarılıyormuş?
A) Edirne
B) Eskişehir
C) Balıkesir

5

N eden
Sonuç
Çok yağmur
Kek yapamadı.
yağdı.
Soğuk su içti. Sel geldi.
Yumurta yoktu. Boğazı ağrıdı.

	Yukarıdaki nedenler ile bu nedenlere uygun sonuçlar aynı
renge boyandığında tablo nasıl
görünür?
B)
A)

2 	Lüle taşının rengi nasılmış?
A) Gri
B) Kırık beyaz
C) Kirli beyaz

3 Lüle taşı yüzeye nasıl çıkarılıyormuş?
A) İş makineleriyle
B) İnsan gücüyle
C) Hayvan gücüyle

C)

6 	.................... toplantıya geç kaldı.
	Yukarıda noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa nedensonuç cümlesi olur?
A) Okula veya
B) Binaya girdi ancak
C) Uyuyakaldığı için

4 	Lüle taşından yapılan eserler
tamamlandıktan sonra neden
bal mumuna batırılır?
	Yukarıdaki sorunun cevabı hangisi olamaz?
A) Dayanıklı olmaları için
B) Parlak görünmeleri için
C) Kolay işlenebilmeleri için

7 	“Lüle taşına, aktaş ............ Eskişehir taşı da denir.” cümlesinde
noktalı yere hangisi yazılmalıdır?
A) için
B) ya da C) ama
32

KAUÇİ

Amazon’da yaşayan küçük bir yerli çocuk topa benzeyen bir oyuncakla
oynuyordu.
Bu oyuncağı ona babası kauçinin, ağlayan ağacın, gözyaşlarından yapmıştı.

Bundan yüzlerce yıl önce Amazon bölgesinde yaşayan yerliler, kabuğu
baltayla kesilince bir ağacın içinden beyaz, yapışkan, süt gibi bir sıvının
damla damla aktığını gördüler. Gözyaşına benzettikleri için ağaca kendi
dillerinde ağlayan ağaç anlamına gelen “kauçi” dediler. Bu sıvıyı biriktirip
kuruttular ve çocuklarına oyuncak yaptılar. Bizim bugün kauçuk olarak bildiğimiz ağaçtı bu.
Kauçuk uzun ve ince bir ağaçtır. Sıcak ve bol yağışlı bölgelerde yetişir. Ağacın gövdesi açık renk ve düzdür. Uzunluğu ortalama 20-25 metreyi,
gövdesinin çevresi de 75-100 santimi bulur. Doğal kauçuk, işte bu ağaçların öz suyundan elde edilir.

Doğal kauçuk otomotiv, hortum, kablo, ayakkabı tabanı, sağlık ürünleri,
eldiven, emzik, top gibi pek çok eşyanın üretiminde kullanılıyor.
Amerika’nın keşfiyle kauçuk Avrupalılar tarafından da bilinir oldu ve
Avrupa’da ilgi odağı hâline geldi. Kauçuk ihtiyacı arttı. Bu ihtiyaç da sentetik
kauçuk üretilmesi ile ilgili çalışmaları başlattı.
Dünyada kullanılan tabii lastik ihtiyacının yüzde doksan dokuzunu kauçuk bitkisinden sağlandığını söylersek kauçuğun önemi ve “tabii lastik” diye
tanımlanmasının sebebi kendiliğinden anlaşılacaktır.
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1 	Amazon yerlileri kauçi ağacından elde ettikleri sıvı ile ne
yapmışlar?
A) Oyuncak
B) Ayakkabı
C) Sepet

4 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayal ürünü bir ifade vardır?
A)	Babası oyuncağı ağlayan
ağacın gözyaşlarından yapmıştı.
B)	Yerli çocuk topa benzeyen
bir oyuncakla oynuyordu.
C)	Kauçuk, sıcak ve bol yağışlı
bölgelerde yetişir.

2 	1- Uzun ve ince bir ağaçtır.
2-	Sıcak ve bol yağışlı bölgelerde yetişir.
3-	Ağacın gövdesi açık renk ve
düzdür.
Metne göre kauçuk ağacı ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1, 2 ve 3

5 	Doğal kauçuk pek çok eşyanın
üretiminde kullanılıyor.
Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisi ile desteklenebilir?
A)	Örneğin hortum, kablo, emzik ve top yapımında…
B)	Özellikle Amazon Bölgesi’nde
yaşayan yerliler…
C) Hatta uzun ince bir ağaçtır.

3 	Sentetik kauçuk üretilmesi ile
ilgili çalışmaların başlamasının
sebebi neymiş?
A) Amerika’nın keşfedilmesi
B) Kauçuk ihtiyacının artması
C)	Kauçuğun kullanım alanlarının azalması

6 	Kitabı okudum fakat .....................
Yukarıdaki cümle hangisi ile devam ettirilebilir?
A) çok hoşuma gitti.
B) yazarını tanıyorum.
C) hiç beğenmedim.
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BADMİNTON

Teneffüste Kadir ile Ahmet aralarında konuşup şakalaşıyorlardı:
– Yenilmeye hazır mısın Ahmet?
– Beni sen mi yeneceksin?
– Maç mı var arkadaşlar, diyerek lafa karıştım.
– İzlemeye gelebilirsin Selim. Zaferime tanık olmak ister misin?
– Ne oynayacaksınız?
– Badminton (bedmintın).
– İki kişi ile oynanıyor ve 7’den
77’ye herkes oynayabiliyormuş öyle
mi?

– Evet, yeni yapılan belediye parkında badminton
sahası var. Çıkışta gidelim.
Okuldan sonra gittiğimiz saha dikdörtgen
biçimindeydi. 1 metre 55 santimetre
yüksekliğinde bir fileyle ayrılmıştı. Arkadaşlarım, çantalarından raket ve kaz
tüyünden yapılmış bir top çıkardılar. Oyun hakkında bana bilgi verdiler.
Ahmet:
– Selimciğim! Oyunun amacı, topu file üzerinden rakip alana atmak
ve geri dönen topu karşılayarak rakip zemine düşürmektir. Kimin başlayacağını yazı turayla belirleyeceğiz. Oyun, sahanın sağ köşesinden servis atışıyla başlayacak. Atışlarda top bel seviyesini geçmemeli. Servis atan
sporcunun skoru tek sayıysa atışını sahanın solundan yapar. Eğer çiftse sağ
tarafı kullanır. Servis atışının sahanın çapraz bölgesine atılması zorunludur.
Kadir:
– Her set 21 sayı üzerinden oynanır. Set sonunda saha değişikliği
olur. İki set alan oyunu kazanır.

Oyunu başlatmak da bana düşmüştü:
– Peki, arkadaşlar. Yazı mı, tura mı?
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1 	Kimler badminton maçı yapacakmış?
A) Kadir ile Selim
B) Ahmet ile Kadir
C) Selim ile Ahmet

5 	“Teneffüste Kadir ile Ahmet
aralarında konuşup şakalaşıyorlardı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Nasıl?
B) Niçin?
C) Ne zaman?

2 	Çocuklar badminton maçı için
nereye gitmişler?
A) Okulun spor salonuna
B) Evlerinin bahçesine
C) Belediye parkına

6 Çocuklar okuldan sonra belediyenin badminton sahasına gittiler.
	Yukarıdaki cümlede “Nereye?”
sorusunun cevabı hangi renk
çizgi ile gösterilmiştir?
A) Yeşil
B) Kırmızı
C) Mavi

3 	Çocuklar badminton oynamaya
ne zaman gitmişler?
A) Okuldan sonra
B) Hafta sonu
C) Teneffüste

7

Topu file üzerinden rakip zemine düşürmektir.

Ahmet
	Ahmet’in cevabını verdiği soru
aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Badminton oyunun amacı nedir?
B)	Badminton oyunu nerede oynanır?
C)	Badmintonda oyuna kim başlar?

4 	Aşağıdakilerden hangisi badminton oyununun kurallarından
biri değildir?
A)	Servis atışlarında top bel seviyesini geçmemelidir.
B)	Her set 21 sayı üzerinden oynanır.
C) Üç set alan oyunu kazanır.
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ELLERİN TÜRKÜSÜ
“Başındaki yazmayı da sarıya mı boyadın?

diye sorar ozan bu Tokat türküsünde. Anadolu insanının dertlerini ve coşkularını bazen türküler,
bazen de renkler dile getirir.
Geleneksel el sanatı olan yazmacılık türünün en güzel örneklerini asırlardır Tokat vermiştir. 600 yıldır yapılan bu sanatın nerede ve ne zaman
başladığını bilmiyoruz. Ancak bu konudaki yazılı kaynaklar ve arkeolojik çalışmalar, bizi Yontma Taş Devri’ne kadar götürüyor.
Neden sarardın soldun da sevdaya mı uğradın?”

Yazma, bugün Anadolu’da kadınlar tarafından kullanılan bir başörtüsü...

Baskı işi yazmalar, ilk olarak mum ve
topraktan yapılan kalıpların kumaşa basılması veya elle boyanarak kumaşın süslenmesiyle görülmeye başlanmış. Günümüzde baskı
işi yazmalar, ıhlamur ağacından kalıplar kullanılarak yapılmaktadır.
Bu el sanatının örnekleri çoğunlukla kadınların baş bağlamada
kullandıkları başörtülerinde görülür.
Baskı tekniği ile üretilen kumaşlar
ayrıca bohça, sofra örtüsü, yorgan
yüzü olarak da kullanılmaktadır. Tokat’ta “karakalem” ve “elvan” olmak üzere iki tip yazma basılıyor. Tokat
yazmalarında çoğunlukla koyu renkler ve doğal bir görünüş hâkimdir.
Doğadaki motifler rahatlıkla özelliklerinden hiçbir şey kaybetmeden
kalıp üzerine aktarılmış.
Yöreden yöreye renk ve motifleri değişen yazmacılık ne yazık ki günümüzde yok olma tehlikesi altında olan el sanatlarımızdandır.
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TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Aşağıdaki el sanatlarımızdan hangisine en güzel örnekleri Tokat
vermiştir?
A) Dokumacılık
B) Yazmacılık
C) Bakırcılık

5 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim kullanılmıştır?
A)	Ihlamur ağacından kalıp yaptık.
B) Tokat’tan yazma aldım.
C) Sofra örtüsünü yere serdi.

2 	Yazma neymiş?
A)	Mum ve topraktan yapılan
kalıp
B) Yazı yazılan kil tablet
C)	Kadınlar tarafından kullanılan bir başörtüsü

6 	
1 Anadolu
11 Sanat
111 Kızılay

3 	Baskı işinde kullanılan kalıplar
hangi ağaçtan yapılıyormuş?
A) Ihlamur
B) Meşe
C) Ceviz

Özel
isim

Cins
isim

3
3
3

Tabloda hangi satırdaki işaretleme yanlış yapılmıştır?
A) 1
B) 11
C) 111

4 	Metinde yazmacılık ile ilgili
hangi sorundan söz edilmiştir?
A)	Yöreden yöreye renk ve motifleri değişmesi
B)	Çoğunlukla koyu renklerin
kullanılması
C)	Günümüzde yok olma tehlikesi altında olması

7 	

Karabaş
Tarla
Meyve
Keloğlan
Göl
Ayça
	Yukarıdakilerden kaç tanesi cins
(tür) isimdir?
A) 3
B) 4
C) 5
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ORMANIN MİNİK IŞILDAKLARI

Piknik alanından ayrılıyorduk. Toplanmamız biraz uzun
sürdü. Güneş etkisini kaybetmiş, ortalık yavaş yavaş kararmıştı. Onları işte o zaman fark
ettim.
Hayatımda ilk defa görüyordum. Ormanın derinliklerine doğru baktıkça gökyüzünün bütün yıldızları
aşağı düşmüş de bana göz kırpıyorlardı sanki. Biri yanıp biri sönüyordu:
– Ateş böcekleri, dedi babam.
– Nasıl yani? Bunlar birer böcek mi?
– Bazı canlılar kendi kendilerine ışık üretebiliyor.
– Neden ve nasıl yapıyorlar bunu?
– Düşmanlarına karşı kendilerini savunmak ve birbirleriyle haberleşmek
için. Bu, vücutlarındaki kimyasal bir tepki sonucu oluşuyor.
– Peki, bu ışık onları yakmıyor mu, baba? Evdeki ampul mesela. Yanınca
ısınıyor, dokunursan elini yakıyor.
– Yakmıyor. Herhangi bir canlının ışık üretip ısısından etkilenmemesi
ilginç değil mi? Aydınlanmak için kullandığımız ışık ile ateş böceklerinin
ürettikleri ışık birbirinden farklıdır. Bu tür canlıların ürettikleri ışık türüne “soğuk ışık” deniliyor. Bu ışık türü dışarıya ısı vermez.
– Işık üreten başka canlılar da var mı baba?
– Güneş ışığının neredeyse hiç erişemediği deniz diplerinde yaşayan
canlıların yüzde doksanı ışıldama özelliğine sahip.
– Ateş böceklerinden birkaçını eve götürebilir miyiz?
Gülerek cevap verdi babam:
– Görmek istediğinde yine geliriz
Melih. Anlaştık mı?
39

ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Melih ateş böceklerini ne zaman fark etmiş?
A) Piknik alanına geldiklerinde
B) Ormanda gezerken
C) Piknik alanından ayrılırken

5 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul isim kullanılmıştır?
A) Piknik alanından ayrılıyorduk.
B) Güneş etkisini kaybetmiş.
C)	Ateş böceklerini eve götürebilir miyiz?

2 	“Ateş böcekleri neden ışık üretiyormuş?” sorusunun cevabı
aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Kendilerini savunmak için
B)	Birbirleriyle haberleşmek için
C) Gece yollarını bulmak için

6

?

Cins isim
Tekil isim
	Kutuya aşağıdakilerden hangisi
yazılabilir?
A) Melih
B) Böcek
C) Yıldızlar

3 	Ateş böceği gibi canlıların ürettiği ışık türüne ne deniyormuş?
A) Soğuk ışık
B) Yapay ışık
C) Yansıma

7 	Tekil yazıldığı hâlde çoğul anlam taşıyan isimlere topluluk
ismi denir.
	Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi topluluk ismidir?
A) Canlılar
B) Işık
C) Orman

4 	Ateş böceği gibi ışık üreten diğer canlılar nerelerde yaşıyormuş?
A) Mağaralarda
B) Karanlık deniz diplerinde
C) Ormanın derinliklerinde
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PİRAMİTLER

“Piramitler nasıl yapılabildi?” sorusuna şimdiye kadar çok yanıt arandı.
Keops Piramidi yapılırken 170 bin ton kaya kullanıldığı söyleniyor. Ama
bu kaya parçalarının oraya nasıl getirildiği hakkında kesin bir bilgi yok. Ancak bilim insanları konuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı. “Gerçek detaylar” piramitlerin yapımında üst düzey sorumluluk almış “Merer” isimli bir Mısırlının
günlüklerinde ortaya çıktı.
Yaklaşık 3 bin yıllık bu günlüklere göre tam 2 buçuk tonluk dev
kireç taşı ve granit bloklar, Nil Nehri üzerinden tahta sandallarla pi-

Sandallar iplerle birbirine bağlandı.
Eski Mısırlı mühendisler de geçiş için Nil kıyısındaki bir limandan piramidin
inşa edileceği Gize’ye doğru kanal açtı. Dev taşlar bu sayede 800 kilometre
öteden su üzerinde getirildi. Bunda
binlerce işçi görev
aldı. Toplam 170
bin ton kaya taşınmış oldu.

ramidin yapıldığı bölgeye taşındı.

Geçtiğimiz
yıllarda da Dünya’nın yörüngesindeki uyduların kızılötesi teknolojiyle çektiği fotoğraflarda Mısır’da 17 piramit daha
tespit edilmişti.

Mısır’ın Sakkara bölgesinde yapılan ilk kazıda bulunan bir
ev, bu fotoğraflardaki görüntünün aynısı çıktı.
Araştırmayı Amerika’daki Alabama Üniversitesinden bir grup araştırmacı, NASA’nın desteğiyle yaptı. Kumlar altındaki piramitler gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Antik Mısır medeniyetinin görünen kısmı dünyayı büyülemeye
yetiyordu ama anlaşılan dahası da var.
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1 	Bilim insanları piramitler hakkında yeni bilgilere nereden
ulaşmış?
A) Bir Mısırlının günlüklerinden
B) Ansiklopedilerden
C) İnternetten

4 	

Soyut İsimler
korku

rüya

?

Şemada ? ile gösterilen yere
aşağıdakilerden hangisi yazılabilir?
A) piramit
B) günlük
C) zekâ

2 	Günlüklere göre piramitlerin yapıldığı bölgeye dev taşlar nasıl
getirilmiş?
A) At arabalarıyla
B) Tahta sandallarla
C) İnsanların sırtında

5 	“Kumlar” kelimesi için hangi seçenekte verilen özelliklerin hepsi doğrudur?
A) Cins, çoğul, soyut
B) Cins, çoğul, somut
C) Özel, tekil, somut

3 	Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da
toprak altında 17 piramit daha
tespit edilmesini sağlamıştır?
A)	Uyduların kızılötesi teknolojiyle çektiği fotoğraflar
B)	Araştırmacıların yaptığı kazılar
C)	Merer isimli bir Mısırlının
günlükleri

6 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem soyut hem de somut
isim yer almaktadır?
A) Kediyi şefkatle kucakladı.
B) Rüzgâr yaprakları savurdu.
C) Dürüst ve saygılıydı.
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ORİGAMİ

Görünmez kaza derler ya! Başıma gelen tam da buydu. Bacağımı kırmıştım ve bir aydır yatağa mahkûmdum. Sıkıntıdan patlayacaktım artık
ama ablam imdadıma yetişti.
Bir akşam elinde kâğıtlarla odama geldi:
– Çok sıkıldın, biliyorum. Can, sana bir şey göstereceğim.
– Ne bunlar abla? Kâğıttan ayı, kedi, lale, külahta dondurma.. Sen mi
yaptın yoksa?
– Evet, “origami” sanatı deniliyor.
– Japoncaymış gibi geldi bana.
– Haklısın, hemen de fark ettin.

Origami Japonların kâğıt katlama sanatıdır.

– Nasıl yapılıyor peki, kesip yapıştırarak mı, abla?
– Hayır, Can. Genellikle kare kâğıt parçaları kesilmeden ve yapıştırıcı
kullanılmadan sadece katlanarak yapılıyor. Kesilerek yapılanı da var ama ben
sana sadece klasik origamiyi göstereceğim.
Can sıkıntım uçup gitmişti. Ablam bana da renkli kâğıt getirmişti. Sarıyı
seçip onu izlemeye başladım.
– Ne yapacağız abla?
– Sürpriz! Bitince göreceksin.
İlk olarak kare şeklindeki renkli kâğıdımızı ikiye katladık. Sonra kâğıdı
tekrar ortadan ikiye katladık. Merakla onu takip ediyor, sıkılmadan aynı şekilde katlamaya çalışıyordum. Oldukça keyifliydim.
– Evet, işte!
– Heey, külahta bir dondurma! Başka şeyler
de yapalım mı abla?
– Tabii ki ama önce bu dondurmanın gerçeğini yemeye ne dersin?
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1 Can neden bir aydır yataktan
kalkamıyormuş?
A) Hasta olduğu için
B) Bacağı kırıldığı için
C) Canı sıkıldığı için

5 Aşağıdaki çocuklardan hangisi yandaki
kâğıdı biçim yönünden nitelemiştir?
A)
Sarı kâğıt

2 Can’a origami sanatının kim öğretiyor?
A) Annesi
B) Öğretmeni
C) Ablası

B)
Bir kâğıt
C)

3 “Origami” için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Kâğıt kesme sanatıdır.
B) Japon kâğıt katlama sanatıdır.
C) Bir Japon dövüş sporudur.

Kare kâğıt

6 “Taze” kelimesi aşağıdaki varlıklardan hangisini niteleyebilir?
B)
A)

C)

4 Can ve ablası kâğıtları katlayarak aşağıdakilerden hangisini
yapmışlar?
B)
A)

7 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelime bir varlığın
özelliğini belirtmemiştir?
A) Ablam renkli kâğıtlar getirdi.
B) Yaşlı kadın kapıyı açtı.
C) Hasta, doktor gelene kadar
bekledi.

C)
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HIZ TÜNELİ

Büyük şehirlerde trafikte ne çok vakit harcıyoruz öyle değil mi? Durum
böyleyken hepimiz bir kere bile olsa ışık hızında seyahat etmeyi düşünmüşüzdür.
Peki, size bunun artık hayal olmadığını söylesem.. Işık hızında değil
ama ses hızında hareket edebilecek araçlar yapılmaya çalışılıyor. Bir süredir
bilim dünyasında “hyperloop (haypırlup)” olarak isimlendirilen ulaşım aracı
üzerine yapılan araştırmaları takip ediyorum. Bunu sizinle de paylaşayım:
Hyperloop günümüz araçlarına göre daha hızlı, güvenli ve verimli
bir ulaşım aracı.

Bir uçak kadar hızlı, bir tren kadar kullanışlı olması hedefleniyor. Bu araçla yerde neredeyse ses hızında seyahat mümkün. Onu
metrodan ayıran en önemli özellik, otomobillerin de kullanabiliyor olması.
Otomobiller elektrikle çalışan bir platform üzerinde varacağı noktaya kadar
taşınıyor.
Havası tamamen alınmış bir tüpte hareket ediyor Hyperloop. Bu
sebeple çok yüksek hızlara ulaşabiliyor. Özel olarak geliştirilmiş mıknatıslar
sayesinde yerden 10 santimetre havada ilerliyor.
2016 (iki bin on altı) yılında Nevada Çölü’ne yapılan yer altı tünelinin
tamamlanması ile
proje, ilk adımlarını
attı. 2018 (iki bin on
sekiz) Aralık ayında
da ikinci test sürüşü
yapıldı. Şehir içinde
240 kilometre hıza
henüz ulaşamasa da
oldukça umut verici.
Yakın zamanda ışınlanmasak da ışınlanıyor hissini yaşayacak gibiyiz, ne
dersiniz?
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	“Hyperloop (haypırlup)” aracı için aşağıdakilerden hangisi
yanlıştır?
A) Ses hızındadır.
B) Işıktan hızlıdır.
C) Bir ulaşım aracıdır.

5 	– Yer altı tüneli tamamlandı.
	– Aralık ayında 2. test sürüşü
yapıldı.
	Yukarıda noktanın hangi görevine örnek verilmemiştir?
A)	Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.
B)	Sayılardan sonra sıra bildirmek için konur.
C)	Gün, ay ve yılı gösteren sayıları ayırmak için konur.

2 	Metinde hyperloop aracının karşılaştırıldığı diğer ulaşım araçları hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) otomobil-uçak-tren
B) tren-gemi-otomobil
C) uçak-tren-metro

6 	“Hyperloop ………………..… bir ulaşım
aracıdır( )” cümlesinde noktalı
yere hangisi yazılırsa ( ) içine
soru işareti konur?
A) her zaman
B) nasıl
C) hızlı

3 	Aşağıdakilerden hangisi hyperloop aracının yerden yüksekte
ilerlemesini sağlıyormuş?
A) Mıknatıslar
B) Raylar
C) Elektrik

7 – Araç tüpün içinde gidiyor
– Vay, ses hızındaymış
	– Dr Hamza Bey bugün gelmedi.
	Yukarıdaki hangi şekil içine farklı
bir noktalama işareti konmalıdır?
B)
C)
A)

4 	Hyperloop aracının ikinci test
sürüşü ne zaman yapılmış?
A) 2016 (iki bin on altı) yılında
B) 2018 (iki bin on sekiz) yılında
C) 2004 (iki bin dört) yılında
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KAYAK

Bu yıl da yarıyıl tatilinde Uludağ’a gitmek istiyorum. Gösteri amaçlı en
büyük kış sporları organizasyonu olan “Karadam Kayak Yarışları”nı izleyebilmek için bir yıl bekledim.
İki yıl önce Uludağ’daki eğitmenlerden ders alıp kaymayı öğrenmiştim.
Sonra da ilerlettim. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Kayak sporunun gelişmesi için
kayak yapılan illerde her yıl yarıyıl tatillerinde Gençlik ve Spor İl
Müdürlükleri kayak kursları
düzenliyor.
Bu spor için önce istek sonra da bazı malzemeler gereklidir.
Karda batmadan kaymak için bir kayağa ihtiyacımız var. Kayaklar yassı ve uçları sivri olarak yapılıyor.
Böylece kara saplanıp kalmıyorsunuz.. Kayarken dengeyi
sağlamak ve istenen yöne gidebilmek için de “baton” almak
gerekiyor. İki uzun asa şeklinde olan batonlar, istediğiniz kadar hızlı gidip yön değiştirebilmenizi sağlıyor. Tabii ki kar kıyafetini de
unutmamalısınız. Bu malzemeleri kayak merkezlerinden de kiralayabilirsiniz.
Kayağın spor olarak doğuşu kayak tutkunları sayesinde olmuş. Onların
kendi aralarında düzenledikleri yarışmalar zamanla ilgi görünce bu yarışlar
büyüdükçe büyümüş, günümüze kadar gelmiş.
İlk kayak yarışmaları, 1866 (bin sekiz yüz altmış altı) yılında Nor-

Sonraki 10-20 yılda da “kayak”
doğa sporuna dönüşmüş. 1924 (bin dokuz yüz yirmi dört) yılında Uluslararası
Kayak Federasyonu (FIS) kurulmuş.
veç’in Cristina şehrinde düzenlenmiş.

Bence kayak, bireysel olarak yapılabilecek en keyifli sporlardan
biridir.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Çocuk neden yarıyıl tatilinde
Uludağ’a gitmek istiyormuş?
A) Kayak eğitimi almak için
B)	Karadam Kayak Yarışları’nı
izlemek için
C)	Her yarıyıl tatilinde buraya
gittikleri için

5 	Uludağ( )a giderken yanımıza
kayak( ) baton ve kar kıyafetleri
aldık( )
	Yukarıdaki cümlede ( ) içlerine
sırası ile hangi noktalama işaretleri konmalıdır?
A) ( ’ ) ( , ) ( . )
B) ( , ) ( , ) ( . )
C) ( ’ ) ( , ) ( ! )

2 	Çocuğa göre kayak sporunu
yapmak için önce hangisi gerekliymiş?
A) İstek
B) Kayak elbisesi
C) Kayak takımı

6 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgülün görevi farklıdır?
A)	Kahvaltıda yumurta, peynir,
bal ve zeytin yedi.
B)	Elbisesini giyindi, çantasını
aldı.
C)	Evden çıktı, arabasına bindi
ve gözden kayboldu.

3 	Kayarken dengeyi sağlamak ve
istediğin yöne gidebilmek için
aşağıdakilerden hangisine ihtiyacımız varmış?
B)
A)

7 Kayak sporu için gerekli malzemeler( )kayak, baton…
	Yukarıdaki cümlede ( ) içine
hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) (,) Virgül
B) (:) İki nokta
C) (“ ”) Tırnak işareti

C)
4 	İlk kayak yarışmaları nerede
düzenlenmiştir?
B) Türkiye
A) Kanada
C) Norveç
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EDİRNE’DE OLMAK

Edirne’de olmak;
Kırkpınar’a gidip
Er Meydanı’nda güreşenleri seyretmek,
Uzunköprü’de köfte yemektir.
Edirne’de olmak;
Uzunköprü’yü yürüyerek geçmek,
Meriç’te gün batımını izlemek,
Gerdanlık gibi köprülerini görmektir.
Edirne’de olmak;
Eşsiz camilerini görmek
Ustalık eseri Selimiye Cami’ye bakıp
Koca Sinan’ı anmaktır.
Edirne’de olmak;
Darbuka sesinde yerinde duramayıp
Güler yüzlü insanlarla aynı şarkıyı söylemek,
Kardeşçe oynamaktır.
Ufuk DAL
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Koca Sinan’ın (Mimar Sinan)
ustalık eseri aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Uzunköprü
B) Selimiye Cami
C) Er Meydanı

5 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (’) yanlış kullanılmıştır?
A) Meriç’te gün batımını izledik.
B) Selimiye Cami Edirne’dedir.
C) Köprü’de köfte yedik.

2 	Şiirde Edirne halkının hangi
özelliğinden söz edilmiştir?
A) Misafirperver olduklarından
B) Güler yüzlü olduklarından
C) Yardımsever olduklarından

6 	— En beğendiğim kitap
( )Küçük Prens( ) kitabıdır.
Yukarıdaki cümlede ( ) içlerine
hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) Tırnak işareti (“ ”)
B) Kesme işareti (’)
C) İki nokta (:)

3 	Şiire göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)	Tarihî Selimiye Cami Edirne’dedir.
B)	Meriç Nehri’nde gün batımını izlemek güzeldir.
C) Mimar Sinan Edirnelidir.

7 	

4 	Aşağıdaki görsellerden hangisi
şiire ait olabilir?
B)
A)

Ece sormuş( )
( )Baba, Edirne’de nere( )
leri gezeceğiz( )

	Yukarıdaki konuşmada ( ) içlerine sırası ile hangi noktalama
işaretleri konmalıdır?
A) ( . ) ( — ) ( , ) ( ? )
B) ( : ) ( — ) ( - ) ( ? )
C) ( : ) ( “ ) ( ” ) ( . )

C)
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HAYAT
Su… Yaşam kaynağımız. Bu

kaynağı o kadar dikkatsizce kullanıyoruz

ki!
Bugün yaklaşık 43 ülkede 780 milyon insan su kıtlığı çekiyor.

Temel
ihtiyaçlarını gidermek için güvenli bir su kaynağı bulamıyor. Bu durumda
suyu korumamız gerekiyor. Çok basit eylemlerle ciddi miktarlarda suyu kurtarabiliriz.
Dış fırçalarken açık bıraktığımız su gideri yılda kişi başı ortalama 1 tondur. Musluğu kapatarak yılda 12 ton suyu kurtarabiliriz.
Tuvaleti çöp olarak kullanıp günde bir
kez gereksiz yere sifon çekmek yılda 4 ton
su harcamaya neden olur. Evdeki su kaçıran muslukları tamir etmek 1 ton
suyu kurtarabilir.
Sebze ve meyveleri su dolu
bir kapta yıkarsak yılda ortalama
4 ton suyu kurtarabiliriz.

Dört kişilik bir ailenin günlük bulaşığı elde yıkanırsa ortalama 100 litre su harcanır. Oysa bulaşık makinesi
aynı bulaşığı sadece 12 litre suyla yıkar. Bu da bir yılda ortalama 33 ton suyu
kurtarmak demek.
Bir çamaşır makinesi tek çalıştırılmada 176 litre su harcar. Makineyi
haftada bir kez bile az çalıştırmak yılda 9
ton suyu kurtarır.
5 dakikalık bir duş sırasında ortalama
60 litre su harcanır. Duş süremizi 1 dakika
azaltmak yaklaşık 4 ton suyu kurtarabilir.
Kurtarabiliriz!
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Milyonlarca insanın su kıtlığı
çekme nedeni aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Suyun dikkatsizce kullanımı
B) Güvenli su kaynakları
C) Sebze ve meyvelerin yıkanması

4 En sevdiğim yaz meyveleri şunlardır erik kayısı ve şeftali
Yukarıdaki cümlede hangi renk
kutu içine virgül konmalıdır?
A) Kırmızı
B) Mavi
C) Yeşil

5
2 Aşağıdakilerden hangisi suyu
kurtarmak için yapılacak eylemlerden biri değildir?
A) Dış fırçalarken suyu kapatmak
B) Sebze ve meyveleri su dolu
bir kapta yıkamak
C) Bulaşığı elde yıkamak

1. Ders Başlama
Saati
Aşağıdaki öğrencilerden hangisi dersin başlama saatini doğru
yazmıştır?
B)
A)
08.30

08,30
C)
08’30

3 Yazarın bu metinde asıl anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Suyun kullanıldığı yerler
B) Suyu korumak için neler yapılabileceği
C) Su kaynaklarının neden kirlendiği

6 Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti kullanılmalıdır?
A) Su yaşam kaynağımızdır.
B) Evdeki su kaçıran muslukları
tamir ettik.
C) Bugün 40tan fazla ülkede su
kıtlığı yaşanmaktadır.
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ÖZGÜRLÜK ANITI

Özgürlük Anıtı, Amerika denince akla ilk gelen yapılardan biridir.
1867 (bin sekiz yüz altmış yedi) Auguste Bartholdi adında genç bir
heykeltıraş Mısır’daki tarihî yerlerden etkilenir ve Mısır’a bir deniz feneri
yapmak ister. Dönemin Mısır Valisi İsmail Paşa’yla anlaşırlar. Heykel, firavunlar zamanının giysilerine bürünmüş Mısırlı bir kadın olacak ve “Asya’nın ışığının Mısır’dan geldiğini” sembolize eden bir meşale tutacaktır.

Heykele başlanır ama parasızlık yüzünden yarım kalan eser Paris’te bir depoya konur.
O yıllarda Fransa, Amerika’ya
dostluklarını hep hatırlasınlar diye
devasa bir heykel hediye etmek
ister. Heykel, bir elinde hukuku
simgeleyen bir kitap tutacak, diğer elinde de “dünyayı aydınlatan
özgürlüğün sembolü” olan bir meşale taşıyacaktır.
Sipariş Bartholdi’ye verilir. Bartholdi’nin eseri zaten hazırdır. Sadece
Mısırlı kadının Romalı bir kadına dönüştürülmesi gerekmektedir.
Bakır ve çelikten yaptığı heykelin mühendisliği ilgilendiren taraflarını
Gustave Eiffel ile tamamlanır. 1884 (bin sekiz yüz seksen dört) Haziran’ının
ilk günlerinde eserini Fransız hükûmetine teslim eder. 350 parçadan oluşan
heykel, gemiyle New York’a ulaşır.
Bartholdi 1886 (bin sekiz seksen altı) yılının 25 Ekim’inde yapılan törende eserinin açılışını yapar.
Heykelin tacındaki yedi diken, yedi okyanusu ve kıtayı temsil etmektedir ve evrensel özgürlüğü vurgulamaktadır.

Kadının elindeki tablette Amerikan Bağımsızlık Bildirgesi’nin tarihi olan
4 Temmuz 1776 (bin yedi yüz yetmiş altı) yazmaktadır.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Yazara göre Amerika denilince
ilk akla gelen yapı aşağıdakilerden hangisiymiş?
A) Piramitler
B) Eyfel Kulesi
C) Özgürlük Anıtı

5

Doğru
heykeltraş
meşale
herkez

Yanlış
3

3
3

Mert tabloda kelimelerin yazımını doğru-yanlış olarak işaretlemiştir.
Buna göre işaretlemelerden kaç
tanesini yanlış yapmıştır?
A) 1
B) 2
C) 3

2 Bartholdi, Mısır’a deniz feneri
yapmak için başladığı heykeli
neden tamamlayamamış?
A) Parasızlıktan
B) Mısır valisiyle anlaşamadıkları için
C) Fransa heykeli Amerika’ya
vermek istediği için

6
Pazar Listesi
Soğan
Maydanoz
Marol

3 Amerika için yapılacak olan
heykelde kadının elindeki meşale aşağıdakilerden hangisini
temsil edecekmiş?
A) Hukuku
B) Özgürlüğü
C) Eşitliği

Yukarıdaki alışveriş listesinde
aşağıdakilerden hangisinin adı
yanlış yazılmıştır?
A)
B)

4 Bartholdi’nin yaptığı eser Amerika’ya nasıl ulaştırılmış?
A) Uçakla
B) Gemiyle
C) Trenle

7 Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur?
A) şöför
B) pembe
C) eşşek

C)
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DUVARLARIN DİLİ

Dar bir sokaktan geçerken ya da bitmeyen yolda arabayla giderken
duvarlarda koskoca, rengârenk resimler görmüşsünüzdür.
Resimler, şekil ve yazıyla birleşmiştir. İşte bu resimlere grafiti denir. Kişinin kendini ifadesinden doğan bir “sokak sanatı”dır gra-

Malzemesi, sprey boyalar
ve sokak duvarıdır. Yapılması
öğrenilmekten çok yeteneğe
dayanır. Bu yüzden de herkesin yapabileceği bir sanat
değildir. Duvarlara düşünce ve
duyguları ifade eden yazılar yazılır, sonra da o anki ruh hâline göre boyanır.
Kişinin o anki duygularını ifade eden bir sanat şekli ortaya çıkmış olur.
Ben grafitiyi ilk defa beş yıl önce ağabeyimden duymuştum. O zamanlar ortaokula yeni başlayacaktım. Bir ağustos günü ağabeyim beni İstanbul
Pera Müzesi’nde bir sergiye götürmüştü.
fiti.

Serginin adı “Duvarların Dili” idi. Grafiti ve sokak sanatı vardı.

Ağabeyim öyle keyif alarak dolaşıyordu ki bildiği her şeyi bana anlatmaya,
öğretmeye çalışıyordu:
– Buradaki resimler sosyal medyada bu aralar en çok paylaşılan resimler. Yılın en çok konuşulan sergilerinden biri bu Murat, dedi ağabeyim.
– Neden peki?
– Çünkü grafiti sanatının sınırlarının ne olduğu çok konuşuluyor artık.
O günden sonra Banksy adını da
öğrenince hiçbir duvar, kepenk, bina,
elektrik trafosu, tabela gözüme eskisi
gibi görünmedi.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Şekil ve yazılar ile birleşen resimlere ne denir?
A) Ebru
B) Grafiti
C) Minyatür

5 	

muratın babası marsa gitmek istiyormuş.

	Yukarıdaki cümlenin doğru yazımı hangi seçenekte verilmiştir?
A)	Muratın babası marsa gitmek istiyormuş.
B)	Murat’ın Babası Marsa gitmek istiyormuş.
C)	Murat’ın babası Mars’a gitmek istiyormuş.

2 	Aşağıdakilerden hangisi grafiti
sanatı için gerekli araç gereçlerden biri değildir?
A) Sprey boya
B) Sokak duvarı
C) Tuval

6 	Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) İstanbul Pera Müzesi
B) Milli Eğitim bakanlığı
C) Türk Dil Kurumu

3 	Murat’ın grafiti adını duyduğu
kişi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Annesi
B) Öğretmeni
C) Ağabeyi

7 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımı ile
ilgili bir yazım yanlışı yoktur?
A) Kedimiz boncuk kayboldu.
B)	18 Mart’ta çanakkale gezimiz
var.
C) Eyvah! Geç kaldım.

4 	Ağabeyi Murat’ı nereye götürmüş?
A) Sergiye
B) Kütüphaneye
C) Sinemaya
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GÖKYÜZÜ MÜCEVHERLERİ

Wilson Bentley 1865’te (bin sekiz yüz
altmış beş) ABD’nin Vermont eyaletinin kasabası olan Jericho’da, bir çiftlikte doğdu.
Burada kışlar çok karlı geçerdi. Bu karın
onun hayatını yönlendireceğini bilemezdi tabii.

Bentley, 14 yaşına kadar okula gitmek
yerine evde eğitim gördü. Doğaya olan merakı çok fazlaydı. Kelebekleri, yaprakları ve
örümcek ağlarını incelemeyi çok seviyordu. 15. yaş gününde ailesi ona bir
mikroskop aldı. Bulduğu her şeyi mikroskopla incelemeye başladı.
Bir gün mikroskop camına bir kar tanesi isabet etti. Onu inceledi ve
gördüğü şey karşısında âdeta büyülendi. Muhteşem bir simetriye sahip,
donmuş su moleküllerinden oluşan bir kafesti bu.

Kar taneleri üzerine incelemelerine devam etti. Her tane farklı bir tasarımdı. Önceleri kar tanelerinin resmini çizmeyi denedi
ama çizimler bitmeden kar tanesi eriyordu.
Ailesi bir fotoğraf makinesi aldı. Böylece
mikroskobuna düşen görüntüleri kaybetmeden kaydetmeyi başardı.
Maalesef bir kar tanesi eridiğinde bu
tasarım da sonsuza dek kayboluyordu. İnsanlara bu mucizeyi gösterme arzusu ve onun koruyucusu olma isteği Bentley’in tek amacı oldu.
Bentley, hayatının yaklaşık elli yılını gökyüzü mücevherlerini incelemeye ve fotoğraflamaya adadı. Kar ona bir hayat verdi. Ne tuhaftır ki

1931’de (bin sekiz yüz altmış beş) bir kar fırtınasında yürürken hastalandı
ve zatürreden hayata gözlerini yumdu.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Bentley, 14 yaşına kadar nerede
eğitim görmüş?
A) Okulda
B) Evde
C) Bahçede

5 	Metnin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Kar tanelerinin oluşumu
B)	Wilson Bentley’in hayatı ve
kar tanesi fotoğrafçılığı
C) Fotoğrafçılık

2 	Ailesi Bentley’e 15. yaş gününde
ne almış?
A) Mikroskop
B) Fotoğraf makinesi
C) Kamera

6 	Aşağıdakilerden hangisi metne
uygun bir başlık olabilir?
A) Mikroskop ve Kar Tanesi
B) Fotoğraflardaki Dünya
C)	Kar Tanelerinin İlk Fotoğrafçısı

3 Bentley’in kar tanelerinin resmini çizememesinin nedeni nedir?
A) Çok büyük olmaları
B)	Muhteşem bir simetriye sahip olmaları
C) Çizim bitmeden erimeleri

7 	Metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bilgilendirici metin B) Şiir
C) Hikâye edici metin

4 	Metne göre “Wilson Bentley
kimdir?” sorusunun en doğru
cevabı hangisidir?
A) Tarihteki ilk fotoğrafçı
B) Gök bilimci
C)	Kar tanelerinin bilinen ilk fotoğrafçısı

8 	Metinde aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?
A) Bentley nerede doğmuş?
B) Bentley nasıl ölmüş?
C)	Bentley ilk kar tanesinin fotoğrafını kaç yaşında çekmiş?
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TAKIM RUHU

Kaz sürülerinin havada süzülürken neden büyük bir “V” çizerek uçtuğunu hiç merak ettiniz mi?
Bilim insanları bunu merak edip araştırmışlar ve şu sonuca varmışlar:
Kazlar, seyahatleri sırasında gruptaki kazların arasındaki iletişimi ve uyumu kolaylıkla sağlamak ve enerji tüketimini en aza indirmek için böyle uçmaktadır.

“V” şeklinde uçulduğunda sürüdeki her kuşun kanat çırpışı arkasındaki
kuş için onu kaldıran bir hava akımı oluşturuyor. Kaz grubu, bu hava akımını
kullanarak uçma mesafelerini yüzde yetmiş uzatıyor. Yani tek başına gidebilecekleri yolu grup hâlinde neredeyse ikiye katlıyorlar.

“V” grubunun başındaki kaz, hiçbir hava akımından yararlanamıyor ve
diğerlerine oranla daha çabuk yoruluyor. Bu durumda grubun başındaki kaz
en arkaya geçiyor ve yeni lider hemen onun arkasındaki oluyor. Liderliği
paylaşınca zor işin üstesinden takım olarak geliyorlar.

Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kuşlar, daha hızlı gitmek için öndekileri bağırarak uyarıyor.
Gruptaki bir kuş uçamayacak duruma gelirse düşen kuşa yardım
etmek için gruptan iki kaz ayrılıyor ve kazı korumak için yanına gidi-

Tekrar uçabilene ya da ölürse ölümüne kadar onunla kalıyorlar. Onu
yalnız bırakmıyorlar. Daha sonra kendilerine başka bir kaz grubu buluyorlar.
Kazlardaki takım ruhuna hayran kalmamak elde değil.

yor.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Kaz sürüleri havada neden büyük bir “V” şeklinde uçuyorlar?
	Yukarıdaki sorunun cevabı hangisi olamaz?
A)	Kendi aralarında iletişimi ve
uyumu sağlamak için
B)	Enerji tüketimini en aza indirmek için
C)	Tek başlarına daha uzun mesafe gidebildikleri için

4 	Metnin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Göçmen kuşlar
B) Hayvanlar arasındaki iletişim
C) Kaz sürülerindeki dayanışma

5 	Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A)	Kazlar göç ederken “V” şeklinde uçarlar.
B)	Birlik ve dayanışma ile zor
işlerin üstesinden gelinebilir.
C)	Meraklı insanlar bilim insanı
olurlar.

2 	Uçuş hızı yavaşladığında gerideki kazlar ne yapıyormuş?
A)	Hızlanarak en öne geçiyorlarmış.
B)	Bağırarak öndekileri uyarıyorlarmış.
C)	Kendilerine başka bir kaz
grubu buluyorlarmış.

3 	Yazar metinde kazlardaki hangi özelliğe duyduğu hayranlığını
belirtmiş?
A) Takım ruhuna
B) Liderlik mücadelesine
C) Uçuş mesafelerine

6 	Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metnin içeriğine uygundur?
A)	Bir elin nesi var, iki elin sesi
var.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Her kuşun eti yenmez.
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KAPUZBAŞI ŞELALELERİ

Koca bir kamyon büyüklüğünde bir su düşünün. Bu suyun da bütün olarak dev gibi bir kayadan fışkırdığını hayal edin. Ne kadar büyüleyicidir öyle
değil mi?
Gördüğümde ben de büyülendim. Kayseri’de yazın sıcağından bunalmıştık. Ziyaretine gittiğimiz dayım bizi muhteşem bir yere götüreceğini
söyledi. Kayseri-Develi yoluyla Yahyalı’ya ulaştık. Gideceğimiz yer Kapuzbaşı
Şelaleleri’ydi. Yol toprak, engebeli, dar ve virajlı olduğu için oraya yaklaşık iki
saatte ulaştık.
Dünyanın en yüksek
ikinci şelalesinin de bulunduğu Kapuzbaşı Şelaleleri’nden bahsediyorum.

Kapuzbaşı Şelaleleri, yedi
şelaleden oluşuyor. Su, kayalık bir dağın içinden akıyor.
Kayalar arasından akan şelaleler çok büyük bir hızla dökülüyor. Dayımın söylediğine
göre burası akış bakımından Uganda’da bulunan Victoria (Viktorya) Çağlayanı’ndan (100 m) sonra ikinci sırada geliyormuş.
Şelaleler, ziyaretçilerini serin sularıyla karşılıyor. Burada yükseklikleri 30
ile 76 m arasında değişen yedi şelale var. Su, buradan büyük bir gürültüyle
Suarısı Deresi’ne dökülüp oradan da Zamantı Nehri’ne karışıyor.
Suların boşaldığı vadi tabanında sadece çok temiz sularda yaşayan kırmızı fosfor benekli alabalıkları bile gördüm.

Kapuzbaşı Şelaleleri ulaşılması zor bir bölgede olduğu için doğallığını
korumuş. Piknik ve gezi amacıyla gelenlerin oluşturduğu kirlilik de olmasa
burası çok daha güzel olacak.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Dayısı, çocuk ve ailesini nereye
götürmüş?
A) Zamantı Nehri’ne
B) Kapuzbaşı Şelaleleri’ne
C) Erciyes Dağı’na

5 	Metnin hikâye unsurlarıyla ilgili
eşleştirmelerden hangisi yanlıştır?
A)	Şahıslar: Çocuk, ailesi ve dayısı
B) Yer: Kapuzbaşı Şelaleleri
C) Zaman: Kış mevsimi

2 	Kapuzbaşı Şelaleleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)	Yedi adet şelaleden oluşmuştur.
B)	Su, kayalık bir dağın üstünden akmaktadır.
C)	Dünyanın en yüksek ikinci
şelalesi buradadır.

6 	Aşağıdakilerden hangisi metinde bahsedilen problemlerden
biri değildir?
A) Teknoloji bağımlılığı
B) Kirlilik
C) Ulaşım

3 	Kırmızı fosfor benekli alabalıklar nerede yaşarmış?
A) Tuzlu suda
B) Çok sıcak sularda
C) Sadece çok temiz sularda

7 	

4 	Çocuk Kapuzbaşı Şelaleleri ile
ilgili hangi durumdan şikayetçiymiş?
A)	Ziyaretçilerin oluşturduğu kirlilikten
B)	Bölgenin doğallığını korumasından
C)	Suyunun çok soğuk olmasından

.............................
Çocuğun, ailesi ve dayısı
ile Kapuzbaşı Şelaleleri’ni
gezmesi

	Yukarıda noktalı yere hangi
hikâye unsuru yazılmalıdır?
A) Yer
B) Olay
C) Şahıslar
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SALDA GÖLÜ

Sosyal medya sayesinde gitmediğimiz ve görmediğimiz yerleri merak
eder hâle geldik. Salda Gölü “Türkiye’nin Maldivleri” olarak anılmaya
başlayınca ben de oraya gitmeye karar verdim.

Salda Gölü; Burdur, Denizli ve Antalya’nın ortasında bulunuyor. Göl,
Burdur’un Yeşilova ilçesinde ve ilçeye 4 km uzaklıktadır. Toplu taşımayla
Yeşilova’ya kadar gidilebilmektedir. Buradan Salda Gölü’ne taksiler çalışmaktadır.
Salda’yı gördüğümde âdeta büyülendim. Gölün birçok kısmı berrak,
mavi ve temizdi. Göl tabanında “stromatolit” adı verilen beyaz kayaçlar var.
Bunlar suya mavi rengi veriyor. Bu kayaçlara Mars’ta da rastlanması sebebiyle kızıl gezegenin milyon yıllar önce Salda’ya benzediği düşünülüyor.
Salda Gölü’nün yaklaşık 2 milyon yıl önce oluştuğu tahmin ediliyor.

Göl ve kıyı şeridi birinci derece doğal sit alanı. Yani bilimsel ve arkeolojik çalışmalar hariç buraya kesinlikle dokunulamıyor. Yer yer 180 metreye ulaşan
derinliğiyle Türkiye’nin en derin göllerinden biri. Göl, endemik türler barındırıyor. Bu yüzden de önemli bir kuş ve bitki alanı. Mesela sığırkuyruğunun
iki türü yalnızca Salda’nın güney kıyılarında yetişiyor.

Yüzmek isterseniz bu mümkün ve suyu az tuzlu. İsterseniz çamur banyosu da yapabilirsiniz. Laf aramızda cilde çok iyi geliyormuş.
Salda Gölü çevresinde gün batımını izlemek çok keyifliydi.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Salda Gölü hangi il sınırları içerisindeymiş?
A) Burdur
B) Denizli
C) Antalya

5 	1- B urdur’un Yeşilova ilçesine
kadar otobüs ile gittim.
2-	Salda’yı gördüğümde âdeta
büyülendim.
3-	Salda Gölü’ne gitmeye karar
verdim.
4-	Buradan Salda Gölü’ne taksi
tuttum.
	Yukarıdaki olaylar metindeki oluş
sırasına göre sıralandığında sıralama nasıl olur?
A) 3 – 1 – 4 - 2
B) 3 – 4 – 1 – 2
C) 2 – 4 – 3 - 1

2 	Yazarın Salda Gölü’nü gördüğünde büyülenmesinin sebebi
hangisidir?
A) Gölün çok büyük olması
B) Suyunun sodalı olması
C) Berrak, mavi ve temiz olması

3 	Metinde aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?
A)	Salda Gölü ne zaman oluşmuş?
B)	Salda Gölü’ndeki balık türleri
nelerdir?
C)	Salda Gölü’nün suyuna mavi
rengi veren nedir?

6 	Asya bahçeye çıkmadan önce
odasını topladı. Bahçede biraz
oynadıktan sonra ödevlerini
yaptı.
	Yukarıdaki metne göre Asya ilk
önce hangisini yapmıştır?
A) Odasını toplamış.
B) Ödevlerini yapmış.
C) Bahçeye çıkmış.

4 	Yazara göre Salda Gölü’nde aşağıdakilerden hangisini yapmak
çok keyifliymiş?
A) Yüzmek
B) Çamur banyosu yapmak
C) Gün batımını izlemek
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SPOR

Ayakla oynanır futbol,
Oynarız bahçede bol bol
Derseniz nasıl oynanır?
Derim ki hep kibar ol.
Raketle oynanır tenis.
İzlemeyi pek severiz.
Çimde, masada, toprakta
Topu takip ederiz.
On basketbolcu, iki pota
Koşarlar bir oraya, bir buraya
Turnike, smaç, serbest atış
Sevinirler her sayıya.
Ufuk DAL
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	En çok aşağıdakilerden hangisini oynuyormuşuz?
A) Futbol
B) Tenis
C) Basketbol

5 	Şiirin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Oyun
B) Spor
C) Eğlence

2 	Çimde, masada, toprakta oynanan spor aşağıdakilerden hangisiymiş?
A) Futbol
B) Tenis
C) Basketbol

6 	Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşama sevinci
B) Bahar özlemi
C) Spor sevgisi

3 	“Turnike, smaç, pota” terimlerine ait spor dalını anlatan görsel
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)

7 	Şiir kaç dizeden oluşmuştur?
A) 4
B) 12
C) 13

C)

4 	Şair oyun oynarken nasıl olmamızı istiyor?
A) Kibar
B) Hırslı
C) Bencil

8 	Yandaki görsel şiirin
kaçıncı dörtlüğü ile
ilişkilendirilebilir?
A) 1.
B) 2.
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C) 3.

CAM

Su içtiğimiz bardaklar, yemek yediğimiz tabaklar, yaktığımız ampuller, açıp kapattığımız pencereler.. Cam, hayatımızın her yerinde. Peki, bu
değerli madde nasıl bulunmuş?
İnsanoğlu var olduğundan beri “obsidyen” denilen doğal camla aslında tanışıyor. Müzelerdeki obsidyenden yapılmış mızrak başı, balta ve ayna gibi nesnelerden anlıyoruz
bunu.
Bir tarihçi Mezopotamya’da kervancıların yaktığı ocakta, yanlışlıkla karışan soda ve kumun eriyip cama dönüşmesiyle camcılığın başladığını yazmıştır. Günlük hayatta kullanılan cam ise ancak birkaç bin yıldır bilinmektedir.
Cam, saf kumun 1700 (bin yedi yüz) derecenin üzerinde eritilmesiyle

Buna kuartz camı denir. Kum ve soda karışımından yapılan cam
zayıftır ve suya dayanıklı değildir. Bunun çözümü ise karışıma kireç katmaktır. Bu karışım ile “soda camı” üretilir. Soda camı; şişe, pencere camı, bardak
vb. yapımında kullanılır. Renkli camlar ise karışıma metal tuzları katılarak
üretiliyor. Örneğin mavi için kobalt, kırmızı için altın ve sarı için uranyum
tuzları kullanılıyor.
elde edilir.

Dünyanın en eski cam yapım reçetesi Milattan Önce 650 yılında Mezopotamya’da bir kil tablete yazılmıştır. Cam ilk kez coğrafi bölgemizde keşfe-

dilmiştir. Ülkemizde kurulan ilk cam fabrikası ise 1935 (bin dokuz yüz otuz
beş) yılında İstanbul’da
üretime başlamıştır. Bu
yıldan sonra kurulan diğer cam fabrikalarımız
da modern camcılığın
dünyadaki en iyi temsilcilerinden olmuşlardır.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	İnsanoğlunun doğal camı (obsidyen) kullanmasının çok eskiye dayandığını nereden anlıyormuşuz?
A)	Evlerimizde kullandığımız eşyalardan
B)	Müzelerdeki mızrak başı, balta ve ayna gibi nesnelerden
C)	Çevremizdeki cam atıklarından

Selam ver
Yola çıkınca her sabah
Bulutlara selam ver.
Taşlara, kuşlara, atlara
Otlara, insanlara selam ver.
Sonra çıkarıp cebinden aynanı
Bir selam da kendine ver.
Üstün Dökmen
5, 6 ve 7. soruları yukarıdaki şiire
göre cevaplayalım.

2 	Cam aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu elde ediliyormuş?
A) Saf kumun eritilmesi
B) Tuzun eritilmesi
C) Metalin eritilmesi

5 	Şiirin konusu aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Selam
B) Ayna
C) Canlılar

3 	Renkli cam üretmek için karışıma aşağıdakilerden hangisi katılıyormuş?
A) metal tuzu
B) kireç
C) soda

6 	Şiire hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yaşama sevinci
B) Orman sevgisi
C) Özlem

4 	Ülkemizdeki ilk cam fabrikası
hangi ilimizde kurulmuştur?
A) Ankara
B) Eskişehir
C) İstanbul

7 	Şiire en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kendine İyi Bak
B) Hayat Güzel
C) Selam Ver
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KUTUPLARDA YAŞAM

Kar ve buz denince akla gelen ilk isimleriz. Yaşam stilimiz ve buzdan
evlerimizle merak konusuyuz sanırım.
Grönland, Labrador ve Bering Denizi dolaylarında yaşayan bir kavimiz.
Eskimo (çiğ et yiyen) ismini bize Kızılderililer vermiş.
Fiziksel özelliklerimiz yaşadığımız şartlara uyum sağlamıştır. Ayaklarımız
küçük, boyumuz kısa ve burunlarımız dardır. Dünya’nın en kuzeyinde yaşıyoruz. Hayatımızın büyük kısmı avlanmakla geçiyor. Avladıklarımızı çiğ olarak
tüketebiliyoruz. Dondurucu soğuktan korunabilmek için avladığımız hayvanların derisinden basit kıyafetler yapıyoruz.
Fok balığı, bizim için oldukça değerli bir hayvandır. Çünkü bu balıkların hem etinden, hem derisinden
hem de yağından yararlanıyoruz. Yağı
ısınma ve aydınlanma amacıyla kullanıyoruz.
Kışın köpeklerin çektiği kızaklarla
ava çıkıyoruz. Av uzarsa kardan kulübe yapıp oraya yerleşiyoruz. İlkbahar
ve yazın kış için yine balık ve hayvan
avlıyoruz.
Yaz aylarında hayvan derilerinden
yapılmış çadırlarda, nehir ve deniz kıyısında yaşıyoruz.
Selamlaşmamız kendimize özgüdür. Biz burunlarımızı birbirlerine
sürterek selamlaşırız. Tokalaşma ise uzun sürecek bir dostluğun başlangıcıdır burada.
Kullandığımız dil Eskimo-Aleut dil topluluğunun bir koludur. Dilimizde
yaklaşık on bin kelime mevcuttur. Bu ilkel yaşam içinde belki de en iyi şey,
dilimizde “savaş” ve “kavga” kelimelerinin olmayışıdır.
Biz Eskimolar soğuk yerin sıcak insanlarıyız.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Aşağıdakilerden hangisi Eskimoların fiziksel özelliklerinden
biri değildir?
A) Küçük ayaklı
B) Büyük burunlu
C) Kısa boylu

5 Yabancı kelimelerden alınmış
kelimelerin Türkçelerini kullanmalıyız.
Buna göre metinde altı çizili
kelime yerine aşağıdakilerden
hangisi kullanılmalıdır?
A) biçim
B) hız
C) özellik

2 Eskimolar hayatlarının büyük
bir bölümünü ne yaparak geçiriyorlarmış?
A) Avlanarak
B) Uyuyarak
C) Saklanarak

6 Aşağıdakilerden hangisi kurduğu cümlede altı çizili kelimeyi
anlamına uygun kullanmamıştır?
A)
Kağnı, ilkel bir araç-

3 Eskimolar için fok balığı, neden
değerli bir hayvanmış?
A) Kızaklarını çektiği için
B) Avlanması kolay olduğu için
C) Etinden, derisinden ve yağından yararlandıkları için
4 Çocuğa göre yaşantılarının en
iyi tarafı neymiş?
A) Hayatlarını avlanarak geçirmeleri
B) Hayatlarının savaş ve kavgadan uzak olması
C) Dünya’nın en kuzeyinde yaşıyor olmaları

tır.
B)

Kızaklarla karda
kaydık.

C)

Balık beslemek için
olta aldık.

7 Aşağıdakilerden hangisinin beden dilinden üşüdüğünü anlarız?
B)
A)
C)
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BİLİM İNSANLARI

İnsan neler bulmamış?
Bilgisayar, telefon, ampul
Hiç bıkmadan, usanmadan
Nice deneyler yapmış.
Edison, Newton, Tesla
Adları bitmez saymakla
Pasteur, Graham Bell, Mendel
Bilime katkı yapmış.
Aziz Sancar, Cahit Arf
Gazi Yaşargil, Mehmet Öz
Türk bilim insanlarımız
Onları da tanımalıyız.
Ufuk DAL
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Şiirde aşağıda görseli verilen
teknolojik araçlardan hangisinin
adı geçmemektedir?
B)
A)

5 Aşağıdaki görsellerden hangisi
şiirin konusu ile ilişkili değildir?
B)
A)
C)

C)

.

2 Bilim insanları yeni buluşları nasıl gerçekleştirmiş?
A) Birçok deney yaparak
B) Kendilerini tanıtarak
C) Tesadüfen

6 ve 7. soruları yukarıdaki görsele
göre cevaplayalım.
6 Bu görselin yer aldığı metnin
konusu aşağıdakilerden hangisi
olabilir?
A) Çevre kirliliğinin nedenleri
B) Engellilerin yaşadığı sorunlar
C) Ailede iş birliğinin önemi

3 Aşağıdakilerden hangisi Türk
bilim insanlarından biri değildir?
A) Cahit Arf
B) Tesla
C) Aziz Sancar
4 Şair bizden ne yapmamızı istiyor?
A) Bilim insanı olmamızı
B) Deneyler yapmamızı
C) Türk bilim insanlarını da tanımamızı

7 Görsele bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamayız?
A) Kadın nereye gidiyor?
B) Araba nereye park etmiş?
C) Kadın neden ilerleyemiyor?
72

AYAKTA SATRANÇ

Dart iç içe geçmiş halkalarla, üçgen dilimlerden
oluşan bir tahtaya, küçük oklar atılarak puan kazanılmaya çalışılan spordur.
Hedef tahtasında 20 dilime bölünmüş

Her dilim kendisine karşılık gelen sayı değerindedir. En dıştaki
ince halka 2’li, içteki ince halka 3’lü sayı bölgesidir.
Bu bölgelerde puan kendisine karşılık gelen sayının
iki ve üç katı değerindedir. Tahtanın merkezindeki yeşil kısım 25, kırmızı renkteki tam orta nokta 50 puandır.
üç ayrı sayı bölgesi bulunur.

Tahtanın yerden yüksekliği 1 metre 73 santimetre,
atış noktasına uzaklığı 2 metre 37 santimetredir.

İki ya da dört oyuncu arasında sırayla üçer atış yapılarak oynanır. Genellikle hedef skora göre 301, 501, 701 olarak isimlendirilen türleri vardır.
Hedef skor belirlenir. Oyuncular kazandıkları skorlarla hedef skoru eksilterek skoru 0’a düşürmeye çalışırlar. Kazanmak için tam sıfıra ulaşılmalıdır.
İyi bir nişancılık ve hızlı matematik gerektiren yoğun zihinsel faaliyetler önemli bir yer tutar. Bu yönüyle dart “ayakta satranç oynamak”

olarak da tarif edilir. Matematiksel zekânın gelişimine katkı sağladığından
Avrupa’da bazı ülkelerdeki ilkokullarda destek dersi olarak uygulanmaktadır.
Dart 2004 (iki bin dört) yılından beri Türkiye Bocce Bowling ve Dart
Federasyonuna (TBBDF) bağlı olarak yapılmaktadır. TBBDF 2006 (iki bin
altı) yılında Dünya Dart Federasyonuna tam üye olmuştur.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Dart tahtasında kaç sayı bölgesi
varmış?
A) 2
B) 3
C) 4

5 Aslı tabletinde izlediği videoyu
durdurmak için aşağıdaki sembollerden hangisine dokunmalıdır?
B)
A)

2 Dart oyununda her oyuncu sırasıyla kaçar atış yapıyormuş?
A) Üçer
B) İkişer
C) Dörder

C)

6 Aşağıdaki sembollerden hangisini gördüğümüzde televizyonda
başlayacak programı izleyebiliriz?
B)
A)

3 Dart neden “ayakta satranç oynamak” olarak da tarif ediliyormuş?
A) Kuralları satranca benzediği
için
B) Oyunda zihinsel faaliyetler yoğun olduğu için
C) İki oyuncuyla oynandığı için

C)

7 Aşağıdaki trafik işaret ve levhalarından hangisinin anlamı yanlış verilmiştir?

4 Dartın Avrupa’da bazı ülkelerdeki ilkokullarda destek dersi
olarak uygulanmasının nedeni
hangisidir?
A) İyi bir nişancılık öğretmesi
B) Matematiksel zekânın gelişimine katkı sağlaması
C) Somut düşünceyi geliştirmesi
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A)

Yaya geçidi

B)

Bisiklet giremez

C)

Hızlı olun!

YALOS

Eğer benim gibi Antalya’da yaşıyorsanız bir sebeple deniz hayatınızda
hep vardır.
Yüzmek için, balık tutmak için, sahilde yürüyüş yapmak için.. Ama ben
çoğu zaman annemle “yalos” toplamak için gidiyorum denize.
Yalos, dalgaların karaya sürüklediği ağaç

Ama bunlar sıradan dallar değildir. Rüzgârın ve yağmurun sürüklediği ağaç
dalları ve kütükler zamanla deniz kıyısına ulaşır. Bu
süre içinde dallar aşınır ve oval bir şekil alır. Deniz suyunun ve güneşin de etkisiyle dallar mat bir renk olur.
Bu görünüşleri sayesinde bulundukları yere otantik bir
hava katarlar.
Annemin Antalya Kaleiçi’nde küçük bir atölyesi
var. Hem şehir merkezinden hem de şehir dışındaki
kıyılardan özellikle Phaselis (Fasilis) Antik Kenti’nden
topladığımız yalosları atölyede biriktiriyoruz. Annem bu

dalları ve kütüklere denir.

dal parçalarını ve kütükleri neye benzetiyorsa başka
parçalar da kullanarak onu yapıyor. Mesela küçük bir

odun parçasını deve kuşunun kafasına mı benzetti, hemen başka parçalar
ekleyerek ortaya bir deve kuşu çıkarıyor. Dükkânımız yaloslarla yapılmış objelerle dolu. Bu objelere de “yalos” deniyor.
Ortaya çıkacak objeyi sizin

Annem henüz benim hayal gücüme
erişemedi.
Bir gün dükkânımıza gelirseniz birbirinden güzel ve çok çeşitli
eserler görebilirsiniz.

hayal gücünüz belirliyor.
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 Çocuk denize çoğu zaman ne
için gidiyormuş?
A) Yüzmek için
B) Yalos toplamak için
C) Balık tutmak için

Şekil Grafiği: Sevilen Çiçek Türleri

2 Yalos neymiş?
A) Dalgaların karaya sürüklediği
ağaç dalları ve kütükler
B) Dalgaların karaya sürüklediği
plastik çöpler
C) Karaya vuran deniz canlıları

Papatya

Gül

Lale

Not: Her şekil 3 kişiyi göstermektedir.

Grafikte öğrencilerin en sevdiği çiçek türleri verilmiştir.
5, 6 ve 7. soruları yukarıdaki grafiğe
göre cevaplayalım.

3 Yalosların mat görünüşleri bulundukları ortama nasıl bir hava
katıyormuş?
A) Modern
B) Tarihî
C) Otantik

5 En sevilen çiçek türü hangisidir?
A) Papatya
B) Gül
C) Lale
6 Lale sevenler gül sevenlerden
kaç kişi eksiktir?
A) 3
B) 6
C) 9

4 Çocuğun annesi atölyede biriktirdiği yaloslar ile ne yapıyormuş?
A) Isınmak için kullanıyormuş.
B) Çeşitli objeler yapıyormuş.
C) Kurutup eve götürüyormuş.

7 Sevilen çiçek türleri anketine
kaç kişi katılmıştır?
A) 30
B) 27
C) 11
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TATLI EMEK

Yaşıyoruz Kars’ta,
Geçiniriz arıcılıkla,
Babam uğraşır onlarla
Dağlarda, bayırlarda.
Görünürler benek benek,
Dolaşırlar çiçek çiçek,
Bal yaparlar petek petek,
Harcarlar bin bir emek.
Maskesiz yaklaşmayız arılara,
Biliriz ki sokarlar sonra.
Sokarlarsa ölürler,
İstemeyiz ölsünler.
Dizilir kovan kovan,
Beklenir uzun zaman,
Nefis balı yiyince
Şükreder bunu tadan.
Ufuk DAL
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ANLIYORUM

TÜRKÇEMİ GELİŞTİRİYORUM

1 	Şair geçimlerini nasıl sağladıklarını söylüyor?
A) Çiçekçilikle
B) Arıcılıkla
C) Balıkçılıkla

5 	Aşağıdaki atasözlerinden hangisi şiirle ilişkilendirilebilir?
A)	Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
B) Emek olmadan yemek olmaz.
C) Ağaç yaşken eğilir.

2 A rıların bal yapmasıyla ilgili olarak hangisi doğru bir ifadedir?
A) Peteklerden süzülür.
B) Tek bir çiçekten yapılır.
C) Zordur ve emek gerektirir.

6 	Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
A) Kitaba bir göz attı.
B) Kalemi elinden düşürdü.
C) Teneffüs zili erken çaldı.

3 	Şair neden arılara maskesiz
yaklaşmayız diyor?
A) Soktukları için
B) Korktukları için
C) Zehirlenmemek için

7 “Kulak asmak” deyiminin anlamı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çok sinirlenmek
B) Önem vermek
C) Kendine gelmek

4 	Şaire göre nefis balın tadına
bakan ne yaparmış?
A) Şükredermiş.
B) Uzun zaman beklermiş.
C) Bayılırmış.

8 	Aşağıdakilerden hangisi kim tarafından söylendiği belli sözlerden (özdeyiş) biridir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Leyleği havada görmek
C) Yurtta barış, dünyada barış.
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CEVAP ANAHTARI
Masal Diyarı

Bin Yıllık Miras

İçimizdeki Sesler

1. B 2. A 3. C 4. B
5. B 6. C 7. C

1. C 2. B 3. A 4. C
5. A 6. B

1. B 2. A 3. B 4. C
5. A 6. B 7. C

Bocce

Dondurma

Endemik Bitkiler

1. C 2. B 3. A 4. C
5. B 6. A 7. C

1. A 2. B 3. A 4. C
5. C 6. B 7. C

1. C 2. A 3. C 4. C
5. A 6. B 7. C

Bisiklet Ülkesi

Sanat

Kaza

1. B 2. C 3. C 4. B
5. C 6. A

1. C 2. B 3. C 4. A
5. A 6. B 7. C

1. B 2. C 3. A 4. B
5. C 6. B

Ağaç Güreşi

Afyonkarahisar

Peribacaları

1. C 2. A 3. C 4. B
5. C 6. B 7. A

1. A 2. B 3. C 4. B
5. A 6. C 7. C

1. B 2. C 3. A 4. A
5. C 6. B

Çıkalım Dünya Turuna

Beyaz Altın

Kauçi

1. B 2. A 3. C 4. B
5. C 6. B 7. A

1. B 2. C 3. B 4. C
5. B 6. C 7. B

1. A 2. C 3. B 4. A
5. A 6. C

Badminton

Ellerin Türküsü

Ormanın Minik Işıldakları

1. B 2. C 3. A 4. C
5. B 6. C 7. A

1. B 2. C 3. A 4. C
5. B 6. C 7. A

1. C 2. C 3. A 4. B
5. C 6. B 7. C

Piramitler

Origami

Hız Tüneli

1. A 2. B 3. A 4. C
5. B 6. A

1. B 2. C 3. B 4. C
5. C 6. A 7. C

1. B 2. C 3. A 4. B
5. C 6. B 7. B
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CEVAP ANAHTARI
Kayak

Edirne’de Olmak

Hayat

1. B 2. A 3. B 4. C
5. A 6. A 7. B

1. B 2. B 3. C 4. B
5. C 6. A 7. B

1. A 2. C 3. B 4. B
5. A 6. C

Özgürlük Anıtı

Duvarların Dili

Gökyüzü Mücevherleri

1. C 2. A 3. B 4. B
5. A 6. C 7. B

1. B 2. C 3. C 4. A
5. C 6. B 7. C

1. B 2. A 3. C 4. C
5. B 6. C 7. A 8. C

Takım Ruhu

Kapuzbaşı Şelaleleri

Salda Gölü

1. C 2. B 3. A 4. C
5. B 6. A

1. B 2. B 3. C 4. A
5. C 6. A 7. B

1. A 2. C 3. B 4. C
5. A 6. A

Spor

Cam

Kutuplarda Yaşam

1. A 2. B 3. C 4. A
5. B 6. C 7. B 8. B

1. B 2. A 3. A 4. C
5. A 6. A 7. C

1. B 2. A 3. C 4. B
5. A 6. C 7. B

Bilim İnsanları

Ayakta Satranç

Yalos

1. C 2. A 3. B 4. C
5. C 6. B 7. A

1. B 2. A 3. B 4. B
5. C 6. A 7. C

1. B 2. A 3. C 4. B
5. B 6. C 7. A

Tatlı Emek

1. B 2. C 3. A 4. A
5. B 6. A 7. B 8. C
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