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5) Bu metnin ana fikri nedir? 

4) Patron evi ne yapmış? 

3) Marangoz nasıl bir işçilik yapmış? 

2) Patron marangozdan ne rica etti? 

1) Marangoz neden emekli olmak istemiş. 

YAŞLI MARANGOZ   

   Yaşlı bir marangoz, eşi ve ailesi ile birlikte daha özgür bir yaşam 

sürmek için patronuna emekli olmak istediğini söyledi. Patronu iyi 

marangozunun emekliye ayrılmasına üzüldü. Kendine bir iyilik 

olarak, son bir ev daha yapmasını rica etti. Marangoz istemeyerek 

kabul etti ve işe girişti, ne var ki …gönlü bir an önce emekli olma 

niyetindeydi. Bir an önce bitirmek için baştan savma bir işçilik yaptı 

ve kalitesiz malzeme kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine 

böyle son vermek ne talihsizlikti!.. İşini bitirdiğinde, patron, evi 

incelemek için geldi. Dış kapının anahtarını marangoza uzattı. 

–  Bu ev senin, şimdiye kadar verdiğin emeklerden dolayı benden sana hediye. 

Marangoz şaştı kaldı. Keşke yaptığı evin kendi evi olacağını bilseydi! O zaman böyle 

baştan savma yapar mıydı! Marangoz siz, yaptığınız evlerde hayatınız. Her gün bir 

çivi çakar, bir tahta koyar ya da bir duvar dikersiniz. Hayatınızı kendiniz 

şekillendirirsiniz. Bugün yaptığınız davranış ve seçimler, yarın yaşayacağınız evi kurar. 

Aşağıdaki soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız. 

OKUMA ANLAMA                                        TÜRKÇE 



     :hhocaninsinifi 

DİL BİLGİSİ TEKRAR                                         TÜRKÇE 

 

Kelimeler Ünlü harf Ünsüz harf 

Marangoz   

kalitesiz   

Talihsizlik   

şekillendirmek   

Aşağıdaki kelimelerin ünlü ve ünsüz 

harflerini bulalım. 

Aşağıdaki kelimeleri alfabetik sıraya 

koyalım. 

 Marangoz 

Patron 

Meslek 

1. 

2. 

3. 

Yaşam 

Yaşlı 

Yapmak 

1. 

2. 

3. 

Aşağıda verilen cümleleri kurallı 

cümlelere çevirelim. 

uzattı-dış-kapının-anahtarını-patron 

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

marangoz-kabul-etti-istemeyerek 

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

 

Yaşlı  

Özgür  

Yaşam  

Ev  

Gönül  

Hediye  

Meslek  

Zaman  

EŞ ANLAM 

Üzülmek  

Önce  

Ayrılmak  

Bitirmek  

son  

iyilik  

yaşlı  

özgürlük  

ZIT ANLAM 

Metinde geçen keimelerin eş anlam ve 

zıt anlamlarını karşılarına yazalım. 

 Aşağıdaki cümleleri yazım ve noktala- 

ma yönünden doğru cümleler haline  

getirelim. 

marangoz evi yaparken çekiç tahta çivi kullandı 

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

patron marangozun ayrılmasına çok mu üzüldü 

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

tüh böyle olacağını bilemezdim 

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

marangoz karanfil sokakta birden fazla ev yaptı 

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


