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Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.

O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım çehreni ey nazlı hilâl!
Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celâl?

Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helâl,
Hakkıdır, Hakk’a tapan, milletimin istiklâl.

        Mehmet Akif ERSOY
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk
(1881-1938)

Saygı, Özlem ve Rahmetle...

Okuma Anlama Atatürk
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Bu kitapta 23 ilimiz anlatılmıştır.



Okuma Anlama     İSTANBUL

 
         GALATA KULESİ

 

 Merhaba arkadaşlar ben Uğur. Bugün İstanbul’u gezmeye 
karar verdim ve ilk olarak şehre geldiğimde uçaktan dikkati-
mi çeken Galata Kulesi ’ni gezmeyi tercih ettim. Galata Kulesi 
İstanbul’da gezilecek yerler denilince ilk akla gelen yerlerden 
bir tanesidir. 
 Galata Kulesi İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde yer alır. Şehrin 
Avrupa tarafına inşa edilmiş olan kulenin mükemmel bir man-
zarası vardır. İlk olarak askeri amaçlı kullanılan kule sonraları 
yangın gözetleme kulesi olarak kullanılmıştır. Günümüzde ise 
restore edilerek seyir tepesi olarak kullanılmaktadır.
 Dünyanın en eski kuleleri arasında gösterilen Galata Ku-
lesi ’nin yüksekliği yaklaşık 70 metre genişliği, 10 metredir. Bu 
güzel bilgileri kapının girişindeki bir tabeladan okudum. Çok 
meraklı bir şekilde içeri girmeye karar verdim. Girişte bir 
bilet satan görevli ile karşılaştım. Görevliden bilet aldım ve 
asansöre bindim. Asansörde toplam 9 kat olduğu yazıyordu. 
ilk 7 kata asansör ile çıkılırken sonraki 2 kata ise yürüyerek 
çıkılmaktadır. Ben çok beğendim arkadaşlar sizinde görmenizi 
isterim.
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Dil Bilgisi    İSTANBUL

 
   İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Galata Kulesi İstanbul’un hangi ilçesindedir?

   ____________________________________________

2-Galata Kulesi kaç kattan oluşmaktadır?

   ____________________________________________

3- Uğur kule girişinde kimle karşılaşmıştır?

   ____________________________________________

4-Galata Kulesi Uğur’un ilk olarak nerede dikkati çekmiştir?

   ____________________________________________

A B C   E       H      J

1 2 3 4 5 6 7  8   9   10  11    12  13  14  15
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 N O   R       U           Z

HARF BİLGİSİ
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Okuma Anlama 1.Hafta Pazartesi

 
            
              KIZ KULESİ

 

 Merhaba arkadaşlar bildiğiniz gibi Galata Kulesi ’ni gezmiş-
tim şimdi macerama Kız Kulesi ile devam ediyorum. Kız kulesi İs-
tanbul’un Üsküdar ilçesindedir. Buraya küçük bir tekne ile geldim. 
Çünkü burası iki kıtanın buluştuğu, İstanbul Boğazı’nın tam orta-
sında yani denizde olan bir adadır. Çok eski yıllara dayanan bir 
hikayesi olan kulenin ziyaretçisi hiç eksik olmuyor. Bu yüzden içi 
restaurant olarak işletiliyor. Ben çok beğendim arkadaşım Ali ve 
Mehmet’e de buraya gelip görmeleri gerektiğini söyleyeceğim.

 Buraya neden Kız kulesi diyorlar? Bir hikayeye göre bir kra-
l ın kızı varmış ve onun için denizde bir adanın üzerine bu kuleyi 
inşa etmiş.  Karaya 150 metre uzaklıkta olan bu adada, kulenin 
boyu 18 metredir.Benim en çok dikkatimi çeken kulenin yanın-
daki fenerdi. Fener 3 saniye de bir kırmızı ışık yakmaktadır. Çok 
uzaktaki gemiler bile bu ışığı rahat bir şekilde görebiliyorlarmış.
İçerisinde tarihi çizimler olan bu kuleye siz de gitmek ister mi-
siniz ?
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Dil Bilgisi     İSTANBUL

 
   İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Kız Kulesi İstanbul’un hangi ilçesindedir?

   ____________________________________________

2-Kız Kulesi günümüzde ne olarak kullanılmaktadır?

   ____________________________________________

3- Uğur Kız Kulesi ’ne ne ile gelmiştir?

   ____________________________________________

4-Kız Kulesi ’nin adı neden Kız Kulesi olmuştur?

   ____________________________________________

HARF BİLGİSİ
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           DENİZLİ HOROZU

 

 Yorucu bir İstanbul gezisinden sonra şimdi horozlar diyarı 
Denizli ’deyim. Arkadaşlar Denizli şehir olarak çok güzel şe-
hirlerimizden bir tanesidir. Denizli dediğimiz zaman resimden 
de anlaşılacağı üzere horozları ile bilinen bir şehrimizdir. Bu 
horozların en bilinen özelliği uzun süre ötebilmeleridir. Yakla-
şık olarak 25 saniye ötebilmektedirler. Göz renkleri genellikle 
siyah iken tüyleri çeşitli renklerden oluşmaktadır. Her yıl çeşitli 
etkinlikler düzenlenir ve ziyaretçiler bu horozları görebilirler. 
 
 Denizli bir de çeşitli doğal yollar ile oluşmuş ve adı tra-
verten denilen içlerinde sıcak su bulunan şekilleri ile ünlüdür. 
Denizli ’nin Pamukkale ilçesine giderek bu güzel travertenleri 
görebilirsiniz. Horoz resminin kuyruk kısmına bakarsanız tra-
vertenlere orada yer verdik. Bu doğal güzellikleri ile her yıl 
bir çok ziyaretçiye ev sahipliği yapan Denizli ’yi kesinlikle gez-
melisiniz. Şimdi Denizli ’den çayı ile bilinen Rize’ye gitme vakti.
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Dil Bilgisi DENİZLİ

 
   İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Denizli ne ile bilinen bir şehirdir?

   ____________________________________________

2-Travertenler Denizli ’nin hangi ilçesindedir?

   ____________________________________________

3- Denizli Horozları yaklaşık kaç saniye ötmektedir?

   ____________________________________________

4-Uğur Denizli ’den sonra Türkiye’nin hangi şehrine gidecektir?

   ____________________________________________
ALFABETİK SIRALAMA
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               RİZE ÇAYI

 

 Bol bol temiz hava ve orman severler için güzel bir şehire 
geldim. Bu şehirde beni Salim amca karşıladı.Bu güzel şehrimi-
zin adı Rizedir. Salim amca ile birlikte gittiğimiz hemen hemen 
her yerde çay içiliyordu. Çok şaşırmıştım. Bildiğiniz gibi hemen 
hemen hergün annemizin babamızın çevremizdeki insanların 
sürekli olarak tükettiği bir içeçektir çay. Çok şaşırdığımı gören 
Salim amca ‘‘Şaşırma evladım Türkiye’deki tüm çaylar burada 
yetiştirilir, o yüzden burada çok çay içilir dedi.’ ’

 Salim amca bana çay ile ilgili birkaç da bilgi verdi. Çay 
rengi kırmızı olarak görünse de asıl rengi kızıl kahverengiymiş. 
Şekerli ve şekersiz içilebilen bir içecekmiş. Çay bir bitkiymiş 
ve yapraklarının fabrikada işlenmesiyle evimizdeki çay haline 
gelirmiş. Genellikle sıcak tüketilen bir içeçek olduğu gibi soğuk 
olarak tüketilen çaylarda olduğunu söyleyen Salim amca ile 
çok güzel bir çay içtik. Buradan sonra Türkiye’nin hangi şehri-
ne gideceğimi siz tahmin edin bakalım sonraki sayfada acaba 
hangi şehirde olacağım? 
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Dil Bilgisi RİZE

 
   İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Uğur’u şehirde kim karşılamıştır?

   ____________________________________________

2-Metinde çayın asıl rengi ne olarak belirtilmiştir?

   ____________________________________________

3- Metinde Uğur’un çok şaşırmasının sebebi nedir?

   ____________________________________________

    
SATIR SONUNA SIĞMAYAN KELİMER
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Afacan Balık Çikolata Anahtarlık

Zeynep Öğretmen Otomobil Kırlangıç

Akvaryum Kırtasiye Öğrenciler Domates

Aşağıdaki kelimeleri satır sonuna gelecek şekilde ayıralım.
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        NEMRUT HEYKELLERİ

 
 Bakalım Rize’den sonra geldiğim şehri kim doğru tahmin 
etti? Evet bugün Türkiye’nin güzel şehirlerinden bir tanesi olan 
Adıyaman’dayız. Adıyaman genellikle ormanın az olduğu yağ-
murun az yağdığı bir şehir. Bu şehirin çok çeşitli kültürel özel-
l ikleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Nemrut Heykelleri ’dir. 
Bu heykeller Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bulunan Ankar dağ-
larında yer alır. Bu heykellerin nereden geldiğini benim gibi 
sizlerde merak ediyorsunuz biliyorum. Bu yüzden sizler için 
araştırdım ve Kommagene diye bir topluluk bu bölgede yaşa-
dığından çeşitli heykeller inşa ettiğini öğrendim. 
 Burada insan heykelleri dışında aslan ve kartal heykelleri 
de mevuttur.Bu heykelleri yukarıdaki resimde de görebilirsiniz. 
Hatta aslanın üzerinde 3 yıldız mevut. Bu yıldızlar 3 gezegeni 
temsil ettiği söyleniyor. Bu gezegenler Mars, Merkür ve Jüpi-
terdir. Buraya çok ziyaretçi geliyor herkesin ilgi odağı haline 
gelmiş. O yüzden buraya ‘ ‘Doğu ve Batı ’nın Köprüsü’ ’ denil-
mektedir.
 Evet arkadaşlar Adıyaman maceramda bu kadar kesinlik-
le gelmenizi tavsiye ederim ...
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Dil Bilgisi ADIYAMAN

SÖZCÜK BİLGİSİ
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Sizlerde aşağıdaki cümlelerdeki sözcük sayısını örnekteki gibi 
bulun.
Melek gibi güzel ve akıllı ol. 6 sözcük

1      2     3   4   5    6

Gidiyorum. ...............
Ali, Cem ve Oya okula gittiler. ...............
Türkçe dersini çok seviyor. ...............
Dondurma çok tatlıymış. ...............

Çok çalıştı ama sınavı kazanamadı. ...............

Nisa eve gelince ödevlerini topladı. ...............

Babam geldi. ...............

Yusuf top oynadı. ...............

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Nemrut Heykelleri tam olarak nerede yer alır?

   ____________________________________________

2-Aslan heykelinin üzerindeki yıldızlar neyi simgelemekteymiş?

   ____________________________________________

3- Metne göre Adıyaman’da yaşayan topluluğun adı nedir?

   ____________________________________________



Okuma Anlama 1.Hafta Pazartesi

 
            
           AMASYA ELMASI

 

 Tüm mevsimlerin meyvesidir o aslında. Evet bugün elması 
ile ünlü Amasya şehrimize geldik. Amasya eski yerleşim bi-
rimlerinden bir tanesidir. Tarihi evleri dağ üzerine kurulmuş 
kalesi ile kültürel olarak mükemmel bir şehirdir. Ama Amasya 
denilince insanların aklına bir tarafı kırmızı bir tarafı yeşil ve 
sarı elma gelir. Bu elmaya misket elması da denir. Amasya el-
ması ince kabuklu olup güzel, hoş bir kokuya sahiptir. Amasya 
elmasına benzeyen elmalarda vardır. Bunu ayırt etmenin bir 
yöntemini de Amasya’da öğrendim. Eğer ortasını kestiğinizde 
yıldız şekli oluşuyorsa o elma Amasya elmasıdır. 

 Bu güzel bilgiyi sizler için öğrendim. Şehrin ortasında çok 
büyük bir dağ gördüm dağın en üstünde mükemmel bir kale 
vardı. Oraya çıkmak için yanımda bana eşlik eden arkadaşım 
Umut vardı. Umut ile birlikte kaleye çıktık. Şehrin manzarası 
mükemmel görünüyordu. Tertemiz havası, çıtır misket elması ve 
manzarasıyla kesinlikle gelmeniz gereken bir şehirdir Amas-
ya... 

16

    AMASYAOkuma Anlama



Dil Bilgisi AMASYA

OYUN ZAMANI (İSİM - ŞEHİR - HAYVAN)
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Derslere biraz mola verelim. İsim - şehir - hayvan isimlarini ve-
rilen harflere göre dolduralım...

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Amasya Elması’nı ayırt etmek nasıl olmaktadır?

   ____________________________________________

2-Metne göre Amasya Elması’nın diğer adı nedir?

   ____________________________________________

3- Uğur kaleye kim ile çıkmıştır?

   ____________________________________________

HARF   İSİM  HAYVAN  BİTKİ    ŞEHİR PUAN

 A  

 B  

 E  

 M

 Y  

 K  



 
            
       NEVŞEHİR PERİ BACALARI

 

 Türkiye’nin şehirlerini gezmeye, sizlere anlatmaya devam 
ediyorum. Bugün yine az yağış alan çok ziyaretçisi olan bir 
şehrimize geldim. Bu güzel şehrimizin adı Nevşehir’dir. Nev-
şehir’e otobüs ile geldim. Yola gelirken çok güzel manzaralar 
vardı. Şimdi gelelim şehrimizi sizlere tanıtmaya. Nevşehir isim 
olarak yeni şehir anlamına gelmektedir. Nevşehir dediğimiz 
zaman akla ilk gelen Kapadokya’dır aslında. Kapadokya bu 
Peri Bacaları’nın olduğu mekana verilen isimdir. Bu bölge Ür-
güp ilçesi içerisinde yer alır.

 Ürgüp’teki peri bacaları doğal olarak rüzgarların kayaları 
parçalamasıyla oluşmuştur. Peri Bacaları’nın etrafında resimde 
de görüdğünüz gibi bir sürü balon vardır. Bu balonlar genel-
l ikle ilçeyi ziyarete gelen insanlara manzarayı göstermek için 
kullanılır. Peri Bacaları’nın en önemli özelliği alt tarafındaki 
kaya parçaları yumuşak iken üst tarafındakiler sert kayadan 
oluşmasıdır. Bu yüzden baca görüntüsünü kazanmıştır. Evet işte 
Nevşehir’de bu şekilde arkadaşlar gezdiğim yerleri size anlat-
maya devam edeceğim şimdilik görüşmek üzere...:)
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Dil Bilgisi NEVŞEHİR

ZIT ANLAMLI KELİMELER
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Aşağıdaki kelimelerin karşılarına zıt anlamlarını yazalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Nevşehir’in diğer adı nedir?

   ____________________________________________

2-Metne göre Peri Bacaları’nın olduğu yere ne ad verilir?

   ____________________________________________

3- Metne göre Peri Bacaları’nın etrafında neden balon vardır?

   ____________________________________________

KELİME ZIT ANLAMI
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ucuz

uzak

alt

boş

sert
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KELİME ZIT ANLAMI
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              AĞRI DAĞI

 

 Merhaba arkadaşlar Türkiye’nin en doğusunda olan iller-
den Ağrı’ya geldim. Burası o kadar soğuk ki her yerim titriyor 
arkadaşlar. Eğer buraya gelecekseniz kesinlikle kışlık kıyafet-
lerinizi de yanınızda getirmeyi unutmayın. Evet şehrin girişinde 
muazzam yükseklikte tepeleri kar ile kaplanmış resimdeki dağı 
gördüm. Bu dağa Ağrı Dağı diyoruz. Burası Türkiye’nin en 
yüksek dağı olması nedeniyle diğer dağlardan ayrılmaktadır.
 Ağrı dağı iki dağdan oluşur. Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı 
diye adlandırılan bu dağlarda kar yıl boyunca kalmaktadır. 
Bazı yabancı gezgin insanlardan ‘ ‘Marco Polo’’ Ağrı Dağı’nı 
‘ ‘Hiçbir zaman çıkılamayacak dağ’’ olarak nitelendirmiştir.
 Dağa tırmanmak isterseniz Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesin-
den hareket ederek kolayca tırmanmaya başlayabilirsiniz. Ağrı 
Dağı o kadar yüksek ki İran, Azerbaycan ve Ermenistan gibi 
ülkelerden rahatça görülebilmektedir. 
 Son olarak size bir bilgiden daha bahsetmek istiyorum. 
Yapılan bazı araştırmalara göre geçmişte insanlar tarafından 
bilinen bir geminin bu dağda olduğu söylenmektedir. Ama 
hala tam olarak geminin kalıntılarına ulaşılamamıştır. Evet so-
ğuk Ağrı’dan hepinize selamlar...

20

    AĞRIOkuma Anlama



Dil Bilgisi AĞRI

EŞ ANLAMLI KELİMELER
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Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlarını önce sağdaki kutucu-
ğa yazıp, soldaki bulmacada da bulup boyayalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Ağrı Dağı’nın diğer dağlardan farkı nedir?

   ____________________________________________

2- Marco Polo Ağrı Dağı için ne demiştir?

   ____________________________________________

3- Metne göre Ağrı Dağı hangi ülkelerden görülmektedir?

   ____________________________________________

KELİME EŞ ANLAMI
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               ANITKABİR

 

 Soğuk bir Ağrı gecesinden sonra sıcak bir Ankara ile he-
pinize merhaba. Bugün Türkiye’nin başkentindeyim. Ankara’ya 
ne zaman gelsem içim biraz hüzünlenir. Çünkü Ankara deni-
l ince aklıma hemen Atam gelir. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ülke-
mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün mezarı Ankara 
Anıtkabir’dedir. Ankara’ya her gelişimde Atamı ziyaret ederim.
Anıtkabir’e girişte sizleri ‘ ‘Aslanlı Yol’ ’ adı verilen bir yol kar-
şılar burada genellikle törenler yapılır. Anıtkabir’de ayrıca bir 
adet müze de bulunmaktadır. Bu müzeye ‘ ‘Atatürk ve Kurtuluş 
Savaşı Müzesi’ ’ adı verilmektedir. 
 Resimde de gördüğünüz gibi merdivenleri çıkarken duvarın 
üzerinde çeşitli resimler mevcuttur. Bu resimlerde yurdumuzu 
savunmak için Atamızın görev yaptığı savaşlar yer almaktadır. 
Genel olarak Anıtkabir bu şekilde arkadaşlar. Birazda Anka-
ra’nın diğer yerlerinden bahsetmek istiyorum. Burası Türkiye’nin 
başkenti olduğu için çok yüksek binalar çok çeşitli etkinlikler 
mevcut. Ayrıca Ankara’da Kızılay Meydanı’nda çok güzel por-
takal suyu yapan Arif amca vardır. Onun yanına gidip bir 
portakal suyu içmenizi tavsiye ederim. Ankara’dan sizlere söy-
leyeceğim bu kadar şimdi başka şehirlere gitmek için otobüse 
binmeye gidiyorum. Görüşürüz... 

22

    ANKARAOkuma Anlama



23

SÖZCÜKLERİN YAZIMI

Aşağıdaki tabloyu dolduralım. Soldaki yazımı verilen kelimeler-
den doğru olanların içini boyayalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Türkiye’nin başkenti neresidir?

   ____________________________________________

2-Metne göre Anıtkabir’de bulunan müzenin adı nedir?

   ____________________________________________

3- Metne göre Kızılay Meydanı’nda güzel portakal suyu 
yapan kimdir?

   ____________________________________________

KELİME   YAZIMI

fotokobi

makina

dinazor

kiprik

penbe

eşortman

çukulata

Dil Bilgisi    ANKARA

    Buyday      Buğday

    Tembel      Tenbel

    Laylon      Naylon

    Eşşek      Eşek



Okuma Anlama 1.Hafta Pazartesi

 
            
                  İNCİR

 

 Hatırlarsanız Ağrı Türkiye’nin en doğusu olan illerden 
bir tanesiydi. Şimdi de Türkiye’nin en batısı olan illerden Ay-
dın’dayız. Aydın inciri ile bilinen bir şehrimizdir. İncir vücudu-
muz için çok faydalı bir yiyecektir. İçerisinde protein olduğu 
için büyümemize çok katkı sağlar. İncir Aydın’ın her ilçesinde 
yetiştirilmektedir. Tüm Türkiye’de ki diğer ilçelere de incirler 
Aydın’dan gitmektedir. Aydın genel olarak yazları sıcak kışları 
da ılık ve yağışlı bir ilimizdir. Aydın’da deniz de olduğu için 
genel olarak çok ziyaret edilen bir şehirdir. İnsanlar yazları 
denizde vakit geçirerek serinlemeye çalışırlar. Kar bu ilimize 
çok ama çok az yağmaktadır. 
 Aydın müzik alanında da kendini geliştirmiş bir şehirdir. 
‘ ‘Zeybek’’ adı verilen türkü ile çeşitli oyunlar oynanmaktadır.
Bildiğiniz gibi Mustafa Kemal Atatürk’te Zeybek oyununu çok 
sevdiğini biliyoruz. Atamızın sevdiği bir oyun elbette güzel 
olacaktır.Öğretmenimiz de bizlere 23 Nisan’da Zeybek oyunu 
oynatmıştı. Sizlerde oynamak isterseniz çok kolay bir şekilde 
oynayabilirsiniz. 
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SORU CÜMLELERİ

Aşağıdaki cümleleri okuyup soru cümlesi olanları işaretleyiniz. 
Soru cümlelerinin sonuna soru işareti koyalım ve Ali’nin kelimele-
riyle defterimize soru cümleleri yazalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Aydın nesi ile meşhur bir şehirdir?

   ____________________________________________

2-Metne göre M.Kemal Atatürk’ün sevdiği oyun nedir?

   ____________________________________________

3- Metne göre çocuklar Zeybek oyununu ne zaman oyna 
    mışlardır?

   ____________________________________________

Dil Bilgisi AYDIN

Ona nasıl davranacağımı bilmiyorum

Haftasonu nereye gideceksin

Vatanımızı sevelim

Arkadaşına doğum gününde ne aldın

Okullar ne zaman kapanıyor

Hangi okula gidiyorsun

Tatlı mı tatlı bir çocuk

telefon
okul
kalem
vatan
ödev
kitap
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         GELİBOLU ŞEHİTLİĞİ

 

 

 Ülkemiz için çok önemli olan şehirlerden bir tanesine gel-
dim arkadaşlar. Şuan ülkemizde huzurlu bir şekilde yaşıyorsak 
ülkemizi düşmanlardan kurtaran askerlerimize borçluyuz. On-
lar bu ülke için hayatlarını ortaya koydular ve şehit oldular. 
Şehit, bu ülkemizi düşmanlardan korumak için canını feda eden 
insanlara denir. Ülkemizi almak isteyen düşmanlar Çanakka-
le’ye gemiler ile geldiler ve Çanakkale’de bir savunma oldu. 
Orada canını feda edenler için bir şehitlik yapıldı. Bu şehitlikte 
Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindedir.  
 Resimde de gördüğünüz gibi çimenler üzerinde beyaz 
renkteki yerlerde ülkemiz için şehit olan insanların mezartaşla-
rı vardır. Unutmamalıyız ki Çanakkale ülkemiz için çok önemli 
bir şehirdir. Bu şehitliği ve Çanakkale savunmasını da anlatan 
bir çizgi film vardır. İsterseniz bu çizgi filmi izleyerek bu şe-
hitlik hakkında daha güzel bilgiler edinebilirsiniz. Çanakkale 
de ayrıca merkezinde ziyaretçilerin ilgi odağı olmuş tahtadan 
yapılmış bir at heykeli vardır. Bu heykele de Truva Atı heykeli 
denir. Çanakkale’deki bilgilerim bu kadar :)..
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SEBEP - SONUÇ CÜMLELERİ

Aşağıdaki söz dizilerini sebep - sonuç ilişkisine göre eşleştirelim.
Oluşan harfleri sırasıyla şifre kutusuna yazalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Gelibolu Şehitliği nerededir?

   ____________________________________________

2- Metne göre şehit ne demektir?

   ____________________________________________

3- Metne göre Truva Atı neden yapılmıştır?

   ____________________________________________

Dil Bilgisi ÇANAKKALE

Annesinden izin alamadığı için

Bitkisini sulamadığı için

Trafik kurallarına dikkat
etmediği için

Abur cubur yediği için

Gece uyuyamadığı için

Bacağı kırıldığı için

şişmanladı.      R

maça gidemedi.     K

kaza yaptı.          Y

parka gidemedi.     B

sabah işinde uyukladı.    A

kurudu.             A

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ŞİFRE :
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         DİYARBAKIR KARPUZU

 

 

 Havalar artık ısınmaya başlamıştı. Yaz geldiği için pazar-
larda çok güzel meyveler görüyordum. Bu meyvelerden de en 
sevdiğim hiç şüphesiz karpuzdur. Karpuz dışı açık veya koyu 
yeşil içi kırmızı bol çekirdekli , yemesi çok tatlı bir meyvedir. 
Ülkemizin çeşitli yerlerinde yetişen karpuz, her ne kadar diğer 
yerlerde yetişse de en kalitelisi ve en güzeli genellikle Diyar-
bakır’dadır. Bu yüzden Diyarbakır denilince karpuz akla gel-
mektedir. Karpuz toprağa ekimden 85 gün sonra çiçek açar 
ve çiçek açtıktan sonra yavaş yavaş karpuz  oluşup büyümeye 
ve tatlanmaya başlamaktadır. Sizde en güzel karpuzu Diyar-
bakır’a giderek yiyebilirsiniz. 
 Diyarbakır’da aslında sadece karpuz değil meşhur olan, 
ev yemekleri de karpuz kadar lezzetlidir. Doğu bölgesinin 
ayrıca en güzel şehirlerinden biri kabul edilen Diyarbakır’dan 
anlatacaklarım şimdilik bu kadar görüşürüz... 
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Dil Bilgisi DİYARBAKIR

KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ

29

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelere göre tamamlayalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre karpuzu ile meşhur olan il neresidir?

   ____________________________________________

2- Karpuz toprağa ekimden kaç gün sonra çiçek açar?

   ____________________________________________

3- Metinde karpuz nasıl bir yiyecek olduğu söylenmiştir?

   ____________________________________________

 Elif, Murat’tan _________ başarılıdır.
 Bisiklet arabaya ________ yavaştır.
 Aldığın ayakkabının _________ bende de var.
 Ben de annem ________ güzel yemek yaparım.
 Özge ağabeyi ________ uzun değil.
 Benim kazağımın ________ almış, çok sevindim.

Karşılaştırma İfadeleri

göre aynısı daha

benzerini benzerini gibi
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         SAFRANBOLU EVLERİ

 

 

 Bugün evleri ile sevimli yeşilliği ile muazzam bir şehir olan 
Karabük’teyiz. Karabük denilince Safranbolu evleri ön plana 
çıkmaktadır. Safranbolu, Karabük’ün merkeze 10 dakika uzak-
l ıktaki bir ilçesidir. Şimdi gelelim Safranbolu’ya...
 Safranbolu tarihi evleri ile bir çok kişinin ziyaret ettiği bir 
ilçedir. Safranbolu evleri genelde 2 katlı olup, girişte taşlar-
dan oluşan genellikle hayvanlar için yaşam olanı olan ahırlar-
dan oluşmaktadır. 1. ve 2. katlar ise insanların yaşam alanını 
oluşturuyor. Safranbolu evleri geniş aileli insanların oturduğu 
evler olduğu için genellikle 8 odalıdır ve odaların genişliği 
normal odalara göre büyüktür. Safranbolu evlerinin bu kadar 
çok dikkat çekmesinin sebebi ise evlerin tarihi görünümlü ol-
masıdır.
 Bu evlerin sokaklarındaki taşlarda aynı şekilde tarihi taş-
lardır. Arnavut kaldırımlı taşlar olarak kabul edilen sokakları 
ile de tarihi görünümünü hala korumaktadır. Şimdi ise sokak-
ları daha bir şenlikli olup sokaklarda tarihi kıyafetler giyen 
satıcıları ile mükemmel tarihini korumaya devam etmektedir.
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Dil Bilgisi KARABÜK

5N 1K 

31

Aşağıdaki 5N 1K cümlelerini soruları ile eşleştirelim.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Safranbolu sokaklarındaki kaldırımlara ne 
ad verilmiştir?

   ____________________________________________

2- Safrabolu evleri kaç katlı ve kaç odalıdır?

   ____________________________________________

3- Safranbolu evlerinin giriş katı ne için kullanılmaktadır?

   ____________________________________________
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           ÇORUM LEBLEBİSİ

 

 

 Ülkemizi şehir şehir gezmeye, gezerken de sizlere anlat-
maya devam ediyorum. Bugün Çorum’dayız. Çorum denilince 
akla ilk olarak gelen leblebidir. Leblebi kuruyemiş olarak ad-
landırılan yeteri kadar yediğimizde vücudumuza iyi gelen bir 
yiyecektir. Leblebinin leblebi olmadan ki ilk hali evlerimizde 
de yemek olarak yediğimiz pilavın yanında vazgeçilmezimiz 
olan nohuttur. İlk olarak nohut halinde iken işlenerek leblebi 
yapılmaktadır.
 Leblebi ülkemizi ilk olarak 300 yıl önce Ahmedi Sever 
tarafından getirildiği ve üretildiği bilinmektedir. Çorum’a git-
tiğinizde hemen hemen her yerinde leblebicileri görürsünüz. 
Tabi çoğu yiyecek ve içecekte olduğu gibi sıcak olarak yeni-
l irse daha lezzetli olan leblebi, çeşitli alanlarda da kulllanıl-
maktadır. Mesela Çorum’da gezerken Arif usta bana leblebili 
kurabiye ikram etmişti. Tadına baktığımda çok güzel yumuşa-
cıktı. Sizlerinde özellikle Çorum’da leblebi yemesini çok iste-
rim. Leblebi ile maceramız burada biterken şimdi güller diyarı 
Isparta’ya doğru yola çıkıyorum...
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Dil Bilgisi ÇORUM

BETİMLEME

33

Aşağıdaki betimlemesi verilen görselleri eşleştirelim.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre leblebi neden yapılmaktadır?

   ____________________________________________

2-Leblebiyi ülkemize getiren kimdir?

   ____________________________________________

3- Metne göre Uğur Çorum’dan sonra hangi şehre geç 
    miştir?

   ____________________________________________

İnce, narin ve renkli kanatlarıyla 
çiçeklere doğru uçuyordu. Ka-
natları kadife gibi yumuşaktı.

Yaprakları yazın ve kışın hep 
yeşil kalır. Kozalak adlı meyvesi 
vardır.

Güler yüzlü tatlı dillidir. Beyaz 
sakalları ona çok yakışır.Başında 
kavuğu, sırtında cübbesi bulun-
maktadır.
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             ISPARTA GÜLÜ

 

 
 Çorum’dan sonra mis kokulu bir şehre geldim. Şehir ade-
ta gül gibi kokuyor çünkü hemen hemen her yerde güller var. 
Bildiğiniz üzere gül çok özel bir bitkidir. Hemen hemen her 
alanda kullanılan gül, Isparta için çok şey demektir.Dünyada 
da en çok gül yetiştirilen yerlerden biri olan Isparta’nın ülke-
mize de katkısı çoktur.
 Şimdi gelelim gülün kullanım alanlarına. Insanlar özel 
günlerinde çiçek gönderirler birbirlerine ve bu çiçeklerden de 
en çok gönderileni hep kırmızı renkli gül olmuştur. Gül kahval-
tılarda da bizleri yalnız bırakmamaktadır. Bazen marketlerde 
satılan bazende evde annelerimiz tarafından yapılan gül re-
çelinin tadı da mükemeldir. Gül kolanya olarakta kullanılmak-
tadır. Çoğu zaman bayramlarda şekerlerden önce ellerimize 
sürdüğümüz gül kolanyası da mükemmel kokmaktadır. Hatır-
larsanız Rize’ye gittiğimizde çay içmiştik. Gülünde çayı vardır 
ve vücudumuza çok ama çok faydalıdır.
İşte arkadaşlar gül dedğimizde ne kadar çok şey çıkıyormuş 
sizlere anlatmak istedim. Eğer Isparta’ya gelirseniz gül reçeli 
yemeyi unutmayın...

34

    ISPARTAOkuma Anlama



Dil Bilgisi ISPARTA

METNİN KONUSU VE BAŞLIK
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Aşağıdaki metinlerin konusunu ve başlığını yazalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre gülü ile meşhur ilimiz neresidir?

   ____________________________________________

2- Gül karşımıza nerelerde çıkmaktadır?

   ____________________________________________

3- Metne göre insanlar birbirlerine en çok hangi renk gül 
göndermektedir?

   ____________________________________________

Bir zamanlar büyük bir ormanda bir çam ağacı varmış. Çam 
ağacı yaz kış yeşil kalan yaprakları rüzgar esince çevreye mis 
gibi çam kokusu yayarmış. Bu koku renk renk kır çiçeklerinin 
kokusuna karışırmış. Çam ağacı, dallarında gezinen arılara 
bal özü verir, çiçekten çiçeğe konan kelebekleri izlermiş. Çam 
ağacı bu güzel ormanda yaşadığı için çok mutlu olmuş.

1- Metnin konusu nedir ?
_________________________________________

2- Metne uygun başlık yazalım.
_________________________________________
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             MESİR MACUNU

 

 
 Yaptıkları ile sağlıklı yiyecekler dağıtan bir şehrimize gel-
dik şimdi. Her şehirimiz bir şeyi ile meşhurdur. Manisa şehri-
mizde mesir macunu ile ünlüdür.
 Mesir macunu çok eski zamanlardan gelen sağlıklı şeker 
tarzında yenilen bir yiyecektir. İçerisinde çeşitli baharatlar ve 
sağlıklı olan bitkilerin karışımından oluşan bir şekerdir. Mani-
sa’da her yıl 15 Nisan’da Mesir Macunu şenlikleri düzenlenir. 
Düzenlenen bu etkinliklerde halka ücretsiz bir şekilde mesir 
macunları dağıtılır. 
 Şimdi gelelim mesir macununun hikayesine, çok eski za-
manlarda yaşayan bir padişahın eşi çok hastalanır. Padişah 
ülkedeki hekimlere haber verir. Çaresi bir türlü bulunamayan 
hastalığın çaresini Merkez Efendi adında bir adamın içeri-
sinde 41 çeşit baharatın olduğu mesir macununda bulunur. 
Bunun üzerine padişahın eşine mesir macunu hazırlayan Mer-
kez Efendi, hazırladığı macun sayesinde padişahın eşi iyileşir. 
Padişah eşinin iyileştiği 15 Nisan’da şenlik düzenleyerek bu 41 
çeşit baharatın olduğu mesir macununu halka dağıtması emrini 
verir. Mesir macunu bu şekilde her yere yayılır...
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Dil Bilgisi MANİSA

KURALLI CÜMLE OLUŞTURMA
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Aşağıdaki metinlerin konusunu ve başlığını yazalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Manisa’da her yıl düzenlenen şenliğin adı nedir?

   ____________________________________________

2-Metne göre mesir macununda kaç çeşit baharat vardır?

   ____________________________________________

3- Mesir macununu bulan kişi kimdir?

   ____________________________________________

__________________________________________________

yedi      bir       vardır   haftada      gün

günü      gideceğiz     pikniğe    ailece       Cuma

__________________________________________________

__________________________________________________

yıkarım   kalkıp       sabah   yüzümü      erkenden

__________________________________________________

gelir     mevsiminden     yaz         sonra       ilkbahar
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      ZEUGMA         BAKLAVA

  
 Değerli arkadaşlar ülkemiz bildiğiniz üzere yemek konu-
sunda çok başarılı şehirlerden oluşmaktadır. Bizim gelenek ve 
göreneklerimizde yemekten sonra çay içmek ve tatlı yemek 
vardır. Ülkemizin çeşitli şehirlerinde tatlı yapılır ancak en gü-
zel tatlıyı nerde yerim diye sorarsanız size cevabım Gaziantep 
olur. Aslında sadece tatlı değil 300 yemek çeşidi ile de ye-
meklerde de ilk sırayı almaktadır.
 Gaziantep resimde görüldüğü gibi antep fıstıklarının üre-
tim yeridir. Baklavanın olmazsa olmazlarından biri olan antep 
fıstığı ile baklava mükemmel olmaktadır. Sadece baklava değil 
bir çok tatlı türü denilince Gaziantep ilk sırada gelir. Bizler-
de bu güzel baklavalardan yemek için arkadaşım Mehmet ile 
birlikte güzel bir çikolatalı antep fıstıklı soğuk baklava yedik. 
Lezzeti gerçekten mükemmeldi. Bu güzel tatlıdan sonra arka-
daşım Mehmet Gaziantep’in bazı bilinmeyen özelliklerinde de 
bahsetti. Zeugma diye eski zamanlardan kalma bir şehir ol-
duğunu söyleyen Mehmet, tarihsel olarak da Gaziantep’in çok 
gelişmiş olduğunu ve çok eski zamanlara dayanan bir tarihi 
olduğunu belirtti. Sol resimde Zeugma ile belirtilen yerde ise 
o döneme ait bir kız resmi bulunmuştur.
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Dil Bilgisi GAZİANTEP

HİKAYENİN UNSURLARI
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İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Baklavası ile ünlü şehrimiz hangisidir?

   ____________________________________________

2-Uğur ile Mehmet Gaziantep’te nasıl baklava yemiştir?

   ____________________________________________

3- Mehmet’in metinde bahsettiği eski şehrin adı nedir?

   ____________________________________________

Bir yaz sabahında Nasreddin Hoca kasabaya gitmeye karar vermiş. 
Eşşeği ile birlikte yola koyulan Nasreddin Hoca öğlene doğru ka-
sabaya varmış. Kasabaya vardığında Nasreddin Hoca’nın geldiğini 
göre çocuklar hocanın etrafını sarmışlar. 
-Hocam hoşgeldiniz. Sizlerden bir isteğimiz var kabul edermisiniz?
Nasreddin Hoca cevap vermiş: ‘ ‘Söyle bakalım.’ ’
-Hocam bana bir düdük alır mısın ?
Hoca cevap vermiş: Parayı veren düdüğü çalar. Ozaman parayı 
verin sizlere düdük alayım demiş. Çocuklar hocanın cevabından 
sonra kahkaha atarak gülmüşler.

NASREDDİN HOCA

Kahramanlar:
Yer:
Zaman:
Olay:



Okuma Anlama 1.Hafta Pazartesi

 
            
           FINDIK

 
 Bugün Rize ile aynı bölgede yer alan bir şehre, Ordu’ya 
geldim. Bu şehir ürettiği fındık ile tüm dünyada saygınlık ka-
zanan bir şehir. Saygınlık kazanan diyorum çünkü neredeyse 
çoğu evde çoğu ülkede kahvaltılarda yer alan çikolatanın için-
deki fındıklar bu şehirden gitmektedir. Bu yüzden fındık Ordu 
şehri için çok önemlidir. Şimdi gelelim fındığın vücudumuz için 
yararına;
 Fındık bağışıklığımızı korumakla birlikte birçok hastalığa 
karşı da korumaktadır. İçerisinde bol miktarda E vitamini mev-
cuttur. İçerisinde beyin sağlığını koruyan maddeler olduğun-
dan dolayı zihnimizin sürekli dinç olmasını sağlar ve yaşlılığı 
engeller. Günde bir avuç fındık yemek sağlığımız için önemli 
olduğunu yukarıdaki faydalarından anlıyoruz.
 Fındık, yemek yanında yağ üretiminde de kullanılmaktadır. 
Özellikle zeytinyağı, ayçiçek yağı ile birlikte fındık yağlarında 
kullanıldığı alanlar mevcuttur. 
 Son olarak şu önemli bilgiyi de sizlerle paylaşmak isterim. 
Bilirsiniz bazı yiyecek ve içeceklerde fazlası zarar derler ama 
fındık tokluk hissi yarattığı için bir zaman sonra yemek isteğiniz 
kesilecektir. Bu yüzden fazlasının zararlarından da böylece 
kurtulmuş olacağız. Fındık diyarı Ordu’dan sizlere çok çok se-
lamlar...
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Dil Bilgisi ORDU

OLAYLARIN OLUŞ SIRASI

41

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Fındıkta hangi vitamin vardır?

   ____________________________________________

2-Fındığın yararları nelerdir?

   ____________________________________________

3- Fındığı ile ünlü şehir neresidir?

   ____________________________________________
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          HATAY KÜNEFESİ

 
 Bildiğiniz gibi daha önce Gaziantep’e gitmiştik. Orada 
baklava ve Zeugma şehrinden bahsetmiştik. Yine farklı bir tatlı 
türü olan künefeden bahsedeceğiz. Künefe içine bir peynir türü 
ve kadayıfın sıkıştırılarak üstüne antepfıstığı eklenerek şerbet 
ile yenilmesidir. Bu tatlı türü de baklava gibi tüm Türkiye’de 
yapılır ama en güzeli Hatay’dadır.
 Bu arada arkadaşlar Hatay Türkiye’nin en güneyinde yer 
alır ve denize yakın olan bir ilimizdir. Hatay o kadar sıcak olur 
ki yazın sıcaklıklar 50 dereceyi geçer. Bu durum en güneyde 
yer almasından ötürüdür. Sıcak olduğu için her türlü meyve ve 
sebze yetiştirilir.
 Hatay’da da Can diye bir arkadaşım var. Onunla buluştuk 
ve beni güzel bir künefeciye götürdü. Künefecinin adı İskende-
run Künefecisi ’ydi. Sıcak bir karşılamadan sonra bizlere künefe 
getirdiler. Künefenin yanında bir de kaymak ve süt ikram et-
tiler. Çok lezzetliydi. Tatlıların arkasından güzel bir çay içtik 
ve o günü bu şekilde bitirdim. Arkadaşım Can ile vedalaştıktan 
sonra otobüse binmek için şehir merkezine gittim. Otobüse bin-
diğimde akşam olmuştu. Akşam manzarası Hatay’da daha bir 
güzeldi. Böylelikle Hatay maceramızında sonuna geldik. 
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Dil Bilgisi HATAY

ÖZEL ADLAR (İSİMLER)
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Aşağıdaki kelimelerden özel ad (isim) olan kutucukları 
boyayalım.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Uğur’un Can ile birlikte gittiği künefeci nedir?

   ____________________________________________

2- Uğur’un Can ile birlikte gittiği künefecide künefenin 
yanında ne ikram etmişlerdi?

   ____________________________________________

3- Hatay’ın çok sıcak olmasının sebebi nedir?

   ____________________________________________

 İstanbul  Çocuk   Kalem

 Almanya  Okul  Gül Sokak

 Bilgisayar  Doktor  Türkiye

 Japonya  Telefon  Kitap
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           SİVAS KANGALI

 

 Bugün hem soğuğu hem de köpekleri ile ünlü şehrimiz 
olan Sivas’ı ziyarete geldik. Sivas Türkiye’nin ortasında kalan 
bir şehirdir. Şimdi sizlere Sivas denilince akla gelen Sivas Kan-
gal köpeğinden bahsedeceğim.
 Sivas Kangal köpeği iri vücut yapısıyla ülkemizdeki ve 
dünyadaki diğer köpeklerden farklıdır. Bildiğiniz gibi ülkemizde 
inek ve koyun besleyen çok insan vardır. Genellikle bu koyun 
ve inekleri çoban olmadan idare eden hayvanlar köpeklerdir. 
Hayvanların başka hayvanlar tarafından saldırıya uğramaması 
için daha iri köpekler seçildiğinden genellikle çobanlar sivas 
Kangal köpeklerini tercih ederler.
   Ben ve abim birlikte Sivas’ın Şarkışla ilçesine gittik. Bu-
radaki Sivas kangal köpklerini gördük ve arkadaşlar gerçek-
ten kocamandı. Abim bana bu ilçenin farklı bir özelliğinden 
de bahsetti. Buranın ünlü bir sanatçısıda varmış. Adı Aşık Vey-
sel’miş. Aşık Veysel Türkiye’nin en iyi saz çalan sanatçılarından 
olduğunu da hatırlatan abim ile Sivas maceramız bu şekilde 
geçmişti. 
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Dil Bilgisi SİVAS

ÖZEL ADLARIN YAZILIŞI
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Aşağıdaki cümlelerden yazımı doğru olanları işaretleyelim. 

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Uğur’un abisi ile birlikte gittiği ilçe neresidir?

   ____________________________________________

2- Sivas neyi ile ünlüdür?

   ____________________________________________

3- Sivas’taki ünlü sanatçının adı nedir?

   ____________________________________________

1- Türkiyenin başkenti Ankara’dır.

2- Ben ve Suna en ön sırada oturuyoruz.

3- Uğurun köpeği parkta oynuyor.

4- Uğurun köpeği parkta oynuyor.

atatürk caddesi

ağrılı murat

köpeğim karabaş

Yukarıdaki kelimelerin doğru yazımını yeşil kutucuklara yapalım.
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            VAN KEDİSİ

 

 Merhaba arkadaşlar bugün doğunun en güzel şehirlerin-
den bir tanesi olan Van’dayız. Van Türkiye’nin Doğu bölge-
sinde yer alır. Bu şehiri diğer illerdenn ayıran bir kaç özellik 
vardır. Bu şehirde Van Gölü adında bir göl var. Bu göl adeta 
bir deniz kadar büyüktür. Zaten Van’da yaşayan insanlar da 
bu göle Van Gölü değil, Van Deniz’i diyorlar. Göl üzerinde  
gemiler ile taşımacılık yapılmaktadır. Bu gölde birden çok ufak 
adacıklar mevcuttur. En bilinen ada da Akdamar Adası’dır. Yıl 
içerisinde sürekli bu adaya ziyaretçiler gelmektedir.
 Şimdi gelelim resimdeki kahramanımıza. Resimde de gö-
rüldüğü üzere Van denilince akla ilk gelen Van Kedisi ’dir. Van 
kedisi kar gibi bembeyaz renkleri, farklı renklerde gözleri ile 
tüm Türkiye’de bilinen bir hayvandır. Van Kedisi son zaman-
larda nesli tükenmekte olduğu için koruma altındadır. Bizle-
rin buradan çıkartacağı en güzel duygu hayvanları sevmemiz 
gerektiğidir. Van Kedisi ’ni görmek isterseniz Van’a gelebilirsi-
niz...    
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Aşağıda solda verilen cümlelerin sonuna uygun soru ekini, sağda 
verilen cümleleri de soru cümlesi haline getirelim.

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Metne göre Van’daki bilinen en önemli ada nedir?

   ____________________________________________

2-Van’da yaşayan insanlar Van Gölü için ne derler?

   ____________________________________________

3- Metne göre Van denilince akla gelen nedir?

   ____________________________________________

Soru ekleri daima kelimeden ayrı yazılır.

Annen işten geldi ____?  1-Parka gittim.
Sabah okul var _____?  _____________________
Hergün spor yapar ____?   
Kitabını okudu _____?   2-Masalı çok beğendim.
Arkadaşlarıyla küs _____?  _____________________
Birlikte gidelim _____?  
Güneş doğacak _____?  3-Dişlerimi fırçaladım.
Elbiseler ütülü _____?   _____________________

mı?       mi?       mu?   mü?

Soru cüm
lesi yapalım

.



Okuma Anlama 1.Hafta Pazartesi

 
            
          BURSA İSKENDER

 

 Türkiye’nin en büyük 4.şehri olan Bursa’dayız. Şehir 4.bü-
yük şehir olmasından dolayı çok kalabalıktır. Bursa genel ola-
rak güzel bir şehirdir. Hem dini, hem turistik olarak çok çeşitli 
olan şehrin en çok ziyaret edilen yeri Uludağ’dır. Uludağ kışın 
kayak yapmak isteyen insanların vazgeçilmez adresi oluyor. 
Burada kar kalınlığı 3 metreleri geçiyor. Çok güzel bir kayak 
merkezi olan Uludağ’ı gezmenizi tavsiye ederim.
 Daha önce Gaziantep ve Hatay’da da bahsettiğim gibi 
ülkemizin gelenek ve göreneklerinde yemek çok önemli bir yer 
tutar. Bunlardan bir tanesi de Bursa İskender’dir. İskender, et-
lerin ateşte pişirilerek dilim dilim kesilip yanına yoğurt domates 
ve biber, üzerine de terayağı eklenerek yenilen bir yiyecektir.
 Bursa’da güzel iskender yapan çok yer var. Sizlerde güzel 
iskender yemek için Bursa’ya gelebilirsiniz. Son olarak sizlere 
güzel Bursa’dan bol bol selamlar gönderiyorum...
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Dil Bilgisi BURSA

NOKTALAMA İŞARETLERİ
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Aşağıda veriklen cümlelerde ( ) belirtilen yerlere hangi noktala-
ma işaretlerinin geleceğini yazalım.

1- Kedi ( ) köpek ( ) kuş evcil hayvanlardandır.
2- Yağmur yağmış ( ) her yeri toprak kokusu sarmıştı ( )
3- Eyvah, ocağı açık bıraktım ( )
4- Türkiye ( ) nin başkenti Ankara ( ) dır.
5- Bu kitabı buraya kim koydu ( )
6- Ahmet ( ) ten aldığım kitabı geri verdim ( )
7- Pazardan elma ( ) armut ( ) ve kivi aldım ( )
8- Yarışmada 1( ) oldum.
9- Uğur Çankırı ( ) da yaşıyormuş ( )
10- Bursa ne güzel şehirmiş öyle ( )

İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Bursa neyi ile ünlü bir şehrimizdir?

   ____________________________________________

2-Bursa’da kayak yapmak isteyen biri nereye gider?

   ____________________________________________

Ünlem     Soru işareti   Kesme işareti    Nokta    Virgül



 
            
            SAAT KULESİ

 

 Türkiye’nin en güzel illerinden bir tanesine en büyük 3.ili-
ne güzel İzmir’e geldim bugün. İzmir denilince sıcağı temiz 
havası ve tarihi yapıları aklımıza gelmektedir. Bunlardan bir 
tanesi olan İzmir denilince akla ilk gelenlerden olan Saat Ku-
lesi ’ni anlatacağım.
 Saat Kulesi tam 121 yıl önce yapılmış bir kuledir. Eski bir 
padişah tarafından yapılan kulenin saatini de Almanya hediye 
etmiştir. İzmir Saat Kulesi İzmir’in Konak ilçesinde valilik bi-
nasının tam karşısında yer almaktadır. İzmir’e her gelen insan 
burada fotoğraf çektirmeden bu şehirden ayrılmaz. O yüzden 
Saat Kulesi ’nin ziyaretçisi hiçbir zaman eksik olmaz.
 Son olarak Saat Kulesi 5 şiddetinde bir depremde hasar 
almış ve saati durmuştu. Daha sonra yenilenen Saat Kulesi 
herhangi bir arıza yapmadan günümüze kadar saati çalışır 
halde durmaktadır. İzmir’den ve Saat Kulesi ’nden söyleyecek-
lerim bu kadar...
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Dil Bilgisi İZMİR
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İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Saat Kulesi İzmir’in neresinde yer almaktadır?

   ____________________________________________

2-Saat Kulesi ’ndeki saat hangi olaydan sonra durmuştur?

   ____________________________________________

İSTİKLAL MARŞI

.................. , sönmez bu şafaklarda yüzel al ...................;
Sönmeden  .................... üstünde tüten en son ................
O ............................ milletimin ..................... parlayacak;
............. benimdir, o benim milletimindir ..........................

................... , kurban olayım, çehreni ey ................... hilal!
Kahraman ırkıma bir ...........! Ne bu şiddet, bu ..............?
Sana ............... dökülen kanlarımız ...................... helal...
..................... , Hakk’a tapan, ................................. istiklal.

               Mehmet Akif ERSOY 



 
            
             AHİ EVRAN

 

 Gezimi son olarak Kırşehir’de bitireceğim. Kırşehir deni-
l ince akla gelen ilk isim Ahi Evran’dır. Ahi Evran Kırşehir’de 
kurmuş olduğu bir merkez ile ticareti geliştirmiştir. Ahi Evran 
Türkiye’de Kırşehir dışında Denizli , Konya ve Kayseri’de yaşa-
mıştır. Buralarda da çeşitli ekonomik etkinlikler yapıp buralar-
daki insanlara daha kaliteli ürünün nasıl yetiştirileceği ile ilgili 
bilgiler vermiştir. Ülkemize Azarbeycan ülkesinden gelmiştir. 
Hatırlıyorsanız Azerbaycan’ı Ağrı Dağı’nı gören ülkelerde söy-
lemiştik. Tüm Türkiye için güzel çalışmalarıyla tanınan Ahi Ev-
ran Kırşehir’de 92 yaşında vefat etmiştir.

 Kırşehir pekmezi ile de ünlü bir şehrimizdir. Özellikle 
üzüm pekmezi ile ünlü olan şehirimizde pekmez çok önemli bir 
yyecektir. Sağlığımız için önemli bir yiyecek olan pekmez, bizi 
hastalıklardan koruyarak bağışıklık sistemimizi de güçlendirir. 
Günde 1 tatlı kaşığı kadar pekmez yemek vücudumuz için çok 
faydalıdır.
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İstenilenleri metne göre yapalım.

1- Ahi Evran Türkiye’de hangi şehirlere gitmiştir?

   ____________________________________________

2-Kırşehir ne pekmezi ile ünlüdür?

   ____________________________________________

Yarıyıl tatilinde neler yaptık şimdi yazma vakti...

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

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

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

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

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

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

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

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


