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5) Görkem Uludağ’da ne yapmayı öğrendi? 

4) Görkem’i etkileyen yer neresiydi? 

3) Görkem ve ailesi ilk önce nereye gitmişler? 

2) Görkem’i araştırma yaparken şaşırtan şey nedir? 

1) Görkem ve ailesi on beş tatilde nereye gitmişler? 

   Görkem güzel bir karne getirmişti. Bu kadar güzel bir 

karnenin elbette bir hediyesi olacaktı. Anne ve babası 

Görkem’e bu kadar güzel bir karne getirdiği için on beş 

tatilin bir kısmını Bursa’da geçireceklerini söyledi. Görkem bu 

habere çok sevindi. Hemen Bursa hakkında araştırma 

yapmaya başladı. Araştırma yaptıkça öğrendiği şeyler Görkem’i çok şaşırttı. Bursa’nın 

bir zamanlar başkent olması, Uludağ’da kış turizminin yapılması ve daha bir sürü şey. 

Görkem’i en çok şaşırtan şeyse Türkçe kitaplarında gördüğü Karagöz ile Hacivat’ın da 

Bursalı olmasıydı.  

  İki gün sonra yolculuk başlayacaktı. Görkem heyecandan uyuyamadı. Beklenen gün 

geldi. Görkem ailesi ile birlikte Bursa’ya gitmek için yolculuğa çıktı. Babası gezecekleri 

yerleri not almış ve planını yapmıştı. İlk önce Cumalıkızık köyüne gittiler bu kadar 

güzel bir köy hiç görmemişlerdi. Daha sonra ise Bursa Ulu Cami’ne gittiler. Bu tarih 

kokan yer Görkem’i çok etkilemişti. 

   Görkem ve ailesi gezecekleri en son yer olan Uludağ’a geldiler. Görkem daha 

önce hiç kayak yapmamıştı. Başlarda çok zorlansa da daha sonra kayak yapmayı da 

öğrendi. Bursa macerası bitti ama Görkem bu geziyi hiç unutmadı. 
Hhoca 

BURSA TATİLİ 

Aşağıdaki soruları metinden yararlanarak cevaplayalım. 



İnstagram: hhocaninsinifi 
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Aşağıda verilen soruları cevaplayalım. 

Aşağıda verilen görsellerden hangisinin 

harf sayısı diğerlerinden fazladır? 

A) B) C) 

Yukarıda görseller arasında bulunan 

anlam ilişkisi hangi kelimeler arasında 

vardır?                                      

A) Bardak - cam                            

B) Kibar – kaba                           

C) Eş - dost 

 

hi-sü-ra-sar 

Yukarıda verilen hecelerle aşağıda veri-

len hangi kelime yazılamaz? 

A) Sürahi      B) Sürat        C) Hisar 

Alfabemizle ilgili olarak aşağıda 

verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 

A) Alfabemizde 21 ünsüz 8 ünlü harf 

vardır. 

B) Alfabemizde 8 ünsüz kelime 

vardır. 

C) Alfabemizde 29 harf vardır. 

Yukarıda verilen şehirleri alfabetik 

olarak sıraladığımızda hangi şehir en 

sonda yer alır? 

A) Bursa        B) Burdur    C) Bilecik 

Bursa-Burdur-Bilecik 

Yukarıda verilen kelimeler alfabetik 

olarak sıralanmıştır. Noktalı yere hangi 

kelime gelmez? 

A) gönül       B) gemi        C) geniş 

gelin-...............-gömlek 

Aşağıda verilen kelimelerden hangisi 

anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden 

farklıdır? 

A) hür-tutsak  

B) hata-yanlışlık 

C) unutmak-hatırlamak 

‘’Sulh’’ kelimesinin eş anlamlısı nedir? 

A) Barış       B) Savaş       C) Cenk 

‘’Öğretmen konuyu detaylı anlatmadı’’ 

Yukarıda altı çizili kelimelerin yerine 

hangi kelimeler yazılırsa anlam 

değişmez? 

A) Mektep-muallim                        

B) Muallim-ayrıntı                        

C) Öğrenci-talebe 

            ‘’İnek-Ahır’’                                 

Yukarıda verilen kelimeler arasında 

bulunan anlam ilişkisi hangi seçenekteki 

kelimeler arasında yoktur? 

A) Tavuk-kümes                              

B) Çocuk-Park                            

C) Köpek-kulübe 
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