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Bugün, Millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının
100. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, gurur ve coşkusunu, milletçe, hep birlikte yaşıyoruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizin, hepimizin, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!
23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑyışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Bir yandan Türkiye’nin
modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenen Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Kuruluş gününü kutlarken, diğer yandan da bu önemli gün Atɑtürk tɑrɑfındɑn
millet egemen-liğini sonsuzɑ kɑdɑr koruyɑcɑk olɑn çocuklɑrɑ ɑrmɑğɑn edilmiştir.
Büyük Önder Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk’ün Meclisin ɑçılış günü olɑn 23 Nisɑn’ı Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı olɑrɑk ilɑn etmesi, çocuklɑrın hɑklɑrını dünyɑ gündemine tɑşıması ve
onlara karşı olan sevgisini en yüksek seviyede ispɑt etmesi bakımından önem arz etmektedir.
Hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki, Ulusal egemenlik, tasada ve kıvançta, her şeyini paylaşma
kararlılığında olan ulusların, geleceklerini belirleme ve biçimlendirme hakkının en güzel ve en
çağdaş ifadesidir. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde vatan sathının işgal girişimlerine
başkaldıran Türk milleti, canı pahasına verdiği kurtuluş mücadelesi ile egemenlik hakkını ve
haklılığını tüm dünyaya kanıtlamıştır. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi işte bu Ulusal
Egemenlik idealine dayanmaktadır. Bu nedenle diyebilirim ki, Büyük Türkiye Milletinin Gazi
Meclisi, bu idealin gerçekleştiği, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun ocağıdır. İnanıyoruz ki bu
ocak tütmeye devam ettikçe bu ülke var olacaktır.
Bu duygularla; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. Yılını, bütün Dünyayı etkisi
altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının gölgesinde buruk bir coşkuyla kutladığımız bu
günde, başta Gazi Mustɑfɑ Kemɑl Atɑtürk olmak üzere, Birinci Meclisimizin kɑhrɑmɑn
üyelerini ve bu uğurdɑ cɑnlɑrını ortɑyɑ koyɑn şehit ve gɑzilerimizi sɑygı ve rɑhmetle ɑnıyor,
varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.
Ayrıca, ülkemizde başarılı bir şekilde sürdürülen salgınla mücadelenin bir an önce zaferle neticelenmesi için el birliği ile alınan kararlara 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın tam olarak uymasını diliyor, böylece dini ve milli bayramlarımızı yine eskisi gibi bir ve beraber kutlamamızı
yürekten temenni ediyorum.
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Değerli Bursalı Vatandaşlarım;

Yakup CANBOLAT
Bursa Valisi
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Sevgili Çocuklar;
Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele millî irade ile taçlanmış, “Egemenlik kayıtsız, şartsız millete aittir.” anlayışıyla yüce meclisimiz kurulmuştur.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu anlamlı günü, duyduğu sarsılmaz güvenin ve sevginin ifadesi
olarak ülkemizin geleceği olan sizlere armağan etmiştir.
Dünya üzerinde kutlanan yegâne çocuk bayramının sahibi olan sevgili çocuklar; hayatımıza
kattığınız yücedeğerlere ve eşsiz renklere; yüzlerinizdeki umut, saflık ve sevince hepimizin
ihtiyacı var. Yansıttığınız bu enerji ile sizler için daha çok çalışma gayreti içindeyiz ve size daha
iyi bir gelecek hazırlama sorumluluğu taşıyoruz.
Öğretmenleriniz olarak hedefimiz; sizleri, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp
üreten, bir yanı millî ve manevi değerlerine bağlı iken bir yanı evrensel değerlere açık, çağına
yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek
ve görmektir.
En değerli hazinemiz, sevgili çocuklarımız; bildiğiniz gibi günümüz dünyasında güçlü bir ülke
olabilmenin yolu daha çok bilim, daha hızlı teknoloji ve daha çok araştırıp yeniliklere öncülük
etmekten geçiyor. Bilimle yaşayan, sporla iç içe olan, kültür altyapısı güçlü, çevresine duyarlı,
dünya standartlarını yakalamış, donanımlı, bilim ve meslek insanlarına, sanatçı ve sporculara
sahip bir Türkiye; ancak ve ancak sizlerle mümkün olacak.Okullarınıza ve sınıflarınıza
giderken, derslerinize çalışırken sadece kendiniz için değil aynı zamanda aileniz ve ülkeniz
için daha da çok gayret duymanız inanıyorum ki sizleri hedeflerinize çok daha kolay
ulaştıracak.
Sevgili Çocuklar;
Okullarınıza gidemediğiniz için bu yıl bayramınızı arkadaşlarınızla, öğretmenlerinizle el ele
tutuşarak, şarkılar söyleyerek bir arada geçiremediğiniz ve gönlünüzce eğlenemediğiniz için
üzüldüğünüzü biliyorum. Ancak bazen hayatımızda yaşadığımız zorluklar, sonrasında daha
güzel günleri de beraberinde getirir. Her yıl coşku ve sevinç içinde yaşadığımız 23 Nisan’ı, bu
kez evlerimizden aynı coşku ve sevinçle kutlayarak tüm dünyaya göstereceğiz. Sizlere
sevgimiz, güvenimiz ve inancımız tamdır.
Bu duygu ve düşüncelerle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı,
Türkiye Büyük Millet Meclisi’mizin de 100. yaşını en kalbî duygularımla kutluyorum.
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“Bugünü nasıl da iple çekiyordum oysa… 23 Nisan’ı kim dört gözle beklemez ki?
Rengârenk elbiseler, balonlar, şiirler, şarkılar, danslar, günler öncesinden sınıf
süsleme heyecanı… Gösteri hazırlıkları sırasında ne kadar eğlenecektik kim bilir.
Üstelik bu sene öğretmenim şiir okumam için beni görevlendirmişti. ‘Öğretmenim okuyacağım şiire kendim karar vermek istiyorum.’ demiştim de öğretmenim
memnun olmuştu. Laf aramızda, ben de bir sürpriz hazırlamıştım.
Henüz kimse bilmiyor ama kendi şiirimi yazdım. Bu sene, tam da 23 Nisan’ın 100.
yılında, daha önce hiç duyulmamış bir şiirle çıkacaktım sahneye… Ve karşınızda
şair Nisan! Alkışların sesini duyar gibiyim. Ah, ahh!”
Sabah erkenden uyanmış, yatağımda kendi kendime böyle konuşuyordum. İçimden kalkmak gelmiyordu. Annem, babam ve öğretmenim bir süre evde kalmamızın önemli olduğunu anlatmıştı. Evden derslere de seve seve katıldım. Doğrusu
bu ya hiç huysuzluk yapmadım. Ama bugün olacak iş mi? Annem 23 Nisanları
ne kadar seveceğimi biliyordu herhâlde ismimi Nisan koyarken. Tabii bu ayda
doğmamın da etkisi olabilir değil mi? Kardeşim de eylülde doğmuş. İsmini söylememe gerek var mı bilmem. Kardeşim hâlâ uyuyordu. Yattığım yerden masanın
altındaki kâğıtlara takıldı gözüm. Yazılıp çizilmiş ne çok kâğıt vardı. Şiiri yazarken
pek çok deneme yapmıştım. Günlerdir gizli gizli bayramda okuyacağım şiirle uğraşıyorum. Bir eser ortaya çıkarmak, hiç kolay şey değilmiş meğer! Peki ya Türkiye Cumhuriyeti? Bu büyük eser, kim bilir ne büyük emeklerle kurulmuştu…
Ben hayallere dalmış düşünürken bir anda içeriden gelen “rap rap rap da ba rap
rap rap” sesleri ile sıçradım. O da ne! Şimdi de sesler şöyle devam ediyordu: “düt
düt dü dü düt düt düt”
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… Eylül, gözlerini ovuşturarak yatakta doğruldu:
“Abla, sen de duyuyor musun?” derken çok şaşırmış görünüyordu. Birbirimize
baktık ve hemen kapıya koştuk. Koridorda manzara şöyleydi: ninem önde, annem
arkada, babam en sonda… Önlerinde kartondan yapılmış, ses çıkaran birtakım
aletler! “Anne, ne yapıyorsunuz?” diye yüksek sesle sordum. Hiç bozuntuya vermeden yürümeye devam ediyorlardı. Geçitlerini tamamladıktan sonra durdular.
Babam, “Günaydın çocuklarım, bugün 23 Nisan. Güne bando takımı ile başlamanız uygun olur diye düşündük.” derken neşe içindeydi. Ninem devam etti,
“Üçümüz de çocukluğumuzda bando takımındaymışız biliyor musunuz çocuklar?
Mesela ben bando şefiydim. Köyde tüm çocuklar benim yerimde olmak isterdi.”
Annem atıldı. “Ben de trampet çalıyordum.” dedi, ellerindeki sopaları göster rek.
Keyfimiz yerine gelmişti. “Baba peki sen?” diye sorduk. “Ben mi? Ben de güçlü
nefesimle trombon çalıyordum.” dedi babam. “Haydi, hemen hazırlanın. En güzel kıyafetlerinizi giyin. Bugün çok önemli bir gün, daha yapacak çok işimiz var.”
Eylül de ben de heyecanla giyindik. Ben beyaz eteğimi ve kırmızı gömleğimi giydim. Eylül de rengârenk bir elbise tercih etti. Birbirimizin saçını taradık. İşte şimdi
tam bayram çocuğu olmuştuk. Harika bir kahvaltı sofrası bizi bekliyordu. Sofrada
herkes en güzel 23 Nisan anısını anlattı. Meğer neler neler varmış…
Gülmekten yemeklerimizi zor yedik. Kahvaltıdan sonra oturma odasına girdik ki
bir de ne görelim: Masanın üzerinde çeşit çeşit renkli kâğıtlar, kartonlar, yapıştırıcı, makas… Eylül “Bunlar ne olacak baba?” diye sordu. Babam “Eee, bugün
bayram değil mi? Tıpkı sınıfları süslediğimiz gibi odamızı süsleyeceğiz. Sevinçle
birbirimize sarıldık. Hemen işe koyulalım dedi annem. Kesiyor, boyuyor, oluşturuyor, yapıştırıyorduk. Kimi ip geriyor, kimi balon şişiriyordu. Bir yandan işimizi
yapıyor, bir yandan da arka fonda çalan Barış Manço’ya eşlik ediyorduk.
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“Bugün bayram, erken kalkın çocuklar. Giyelim en güzel giysileriiiiii…”
Kısa zaman sonra evimizin salonu tam bir bayram yeriydi. Eminim camlarımız
dışarıdan da harika görünüyordu. Eylül sevinçle zıpladı. “Çok güzel oldu, çok iyi
bir iş çıkardık.” Annem “Birlikte olduktan sonra yapamayacağımız şey yok güzel
kızım.” dedi. Babam “Tam 100 yıl önce meclis açılırken de birlik olmak, en güçlü
yanımızdı. Atatürk bu önemli günü hayattaki en önemli varlıklarımıza yani size
armağan etmiş. Bu çok büyük bir armağan çocuklar!” dedi. “Yaşasın, ne şanslıyız.” diyerek dans etmeye başladım. Kardeşim, ninem, annem, babam herkes
kalkmıştı şimdi. Televizyonda bugüne özel konserler, gösteriler, programlar vardı.
Neşe içinde dans ederken gözüm diğer evlerin balkonlarına takıldı.
“Hey, bakın bakın, herkes balkonlara çıkmış.” diye bağırdım coşkuyla. Balkona
koştuk. Diğer çocuklar da camlara çok güzel süsler asmıştı. Hep birlikte şarkılar
söyleyip bayraklarımızı salladık. Balkonda hep birlikte epey zaman geçirdik. Te
rar içeri girerken unutulmaz bir 23 Nisan olduğunu düşündüm. Sabah boş yere
kendimi üzmüşüm! Bu, daha önce geçirdiğim tüm bayramlardan farklı ama çok
keyifli olmuştu. “Ancaaaak bir eksik var. Şimdi herkes koltuklara kurulsun.
Bir sürprizle döneceğim.” diyerek odama koştum. Bugün için yazdığım şiir birazdan gönülleri fethedecek hatta gözleri dolduracaktı. Geri döndüğümde meraklı
bakışlarla karşılaştım. Yapacak bir şey yok, bugün sunucu da bendim. Ve alkışlarınızla karşınızda büyük şair Nisan…
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YÜZ YILLIK BÜYÜK BAYRAM
Aylardan nisan, yıllardan 1920;
Bundan tam da yüz yıl öncesiydi…
Artık egemenlik; kayıtsız, şartsız milletindi.
Çünkü kuruldu Büyük Millet Meclisi…
Çocuklar, geleceğin emanetçileri;
Onlardan kıymetli ne olabilirdi?
Bu büyük gün, çocuklara armağan edildi.
Yaşatsınlar, yüceltsinler diye cumhuriyeti!
Bugün başka atıyor çocukların kalbi!
Gökyüzü her zamankinden daha mavi…
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor bulutlarda,
Toprak mutlu, çiçekler rengârenk dallarda…
Ey güneş yüzlü, şanslı çocuk;
Hürriyet senin, vatan senin, bayrak senin!
Gururla, saygıyla, onurla an Ata’nı…
Neşeyle kutla yüz yıllık büyük bayramı!
Aylin Altınbaş
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Bir çiftçi ve oğlu sıcak bir yaz günü buğday tarlasına
gitmişler. Çocuk, babasına: “Babacığım, buğdaylardan
bazılarının başı eğik, bazılarının ise başı dik. Bana öyle
geliyor ki başı dik olan buğdaylar asil insanlar gibidir.”
Babası tebessüm etmiş ve bir tane başı dik, bir tane de
başı eğik buğday kopararak: “Bak oğlum! Başı dik olan
başağın gördüğün gibi içi boş. Bunlar kafaları boş olduğu
hâlde halkın içinde büyüklenerek gezen insanları temsil
eder. Başı eğik olan başak ise gördüğün gibi içi dolu ve
iri taneleri var. Bunlar ise akıl ve kalpleri dolu ancak alçak
gönüllü olan insanları temsil eder.” demiş.
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ETKİNLİK 1

Verilen hikâyeden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Verilen bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise
“Y” kısmını işaretleyiniz.

Hikâyenin konusu: Bir baba ve oğlunun tarlada buğday başaklarını biçmesidir.

D

Hikâyenin ana fikri: Bilgice olgun insanlar alçak gönüllü olurlar.

D

Başı dik olan buğdaylar, olgun insanları anlatmaktadır.

D

Hikâyenin anlatıcısı 1. kişi, yani babadır.

D

Hikâyenin zamanı gündüz vakti ve mevsim olarak da yaz mevsimidir.

D

Hikâyedeki şahıslar çiftçi baba ve oğludur.

D

Hikâyedeki mekân çiftçi bir ailenin evlerinin bahçesidir.

D

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
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ETKİNLİK 2
2. Soru: 500

Bir günde yapacağımız işleri daha önceden
planlamalıyız. Eğer bu şekilde yaşarsak daha
başarılı oluruz. Buna uyarak yorulmadan
verimli zaman geçirmenin ve başarının tadını
çıkarırız.
Metnin konusu nedir?

İlim ilim bilmektir/İlim kendin bilmektir.
Sen kendin bilmezsin/Ya nice okumaktır.
Dizelerinin konusu nedir?

A) Planlı çalışmak

A) Kitapların önemi

B) Çok çalışmak

B) Kendini bilmenin şartı

C) Başarılı olmak

C) İlim öğrenmek

D) Verimli çalışmak

D) Değerlerin önemi

3. Soru: 1000

4. Soru: 5000

Arkadaş bizim elimizden tutarak bize yardım

Söz ola kese savaşı söz ola bitire başı

eden, duygularımızı anlayarak bize destek
olan kişidir. İyi günümüzde kötü günümüzde

Söz ola ağulu aşı bal ile yağ ede bir söz

her zaman yanımızda olur.

Dizelerin ana duygusu nedir?

Metnin ana fikri nedir?

A) Arkadaş, bize yardım edendir.

A) Sözün şekli

B) Arkadaş, duygularımızı anlayandır.

B) Savaşın sonu

C) Arkadaş, bizi destekleyendir.

C) Sözün gücü

D) Arkadaş, her an yanımızda olandır.

D) Balın tadı
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1. Soru: 250

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Begüm, dördüncü soruyu doğru cevaplayarak yarışmadan
çekilmiş ve 5 bin lira kazanmıştır.
Begüm, sorularda hangi cevapları vermiştir?
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ETKİNLİK 3

A. Sıralanmış olan özellikler, hangi metin türüne aitse numarasını ilgili kutuya yazınız.

1
4

2

Yaşanabilir
nitelikteki
olaylar anlatılır.

Kahramanlarla
günlük hayatta
karşılaşabiliriz.

7
9

5

Olağanüstü
olaylar anlatılır.

3
6

Yer ve zaman
belirsizdir.

8

Kahramanları
hayali ve
olağanüstüdür.

Yer ve zamana
bağlı olarak
anlatılır.

10

Kalıplaşmış
ifadelere yer
verilir.

Her türlü sonuç
karşımıza
çıkabilir. (olumluolumsuz)

Olaya dayalı
anlatıma
sahiptir.

Mutlaka mutlu
sonla biter.

Hikâye

Masal

..................................................
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Masal, Hikâye ve Unsurları

..................................................
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B. Aşağıdaki metinlerin unsurlarını yazarak metnin türünü belirleyiniz.

Hasan’ın Düşü
Sivas’ın boz topraklarını düşünüyordu Hasan.İkindi
vaktiydi, kırkikindi yağmurunun sonrasında bütün köyü
kaplayan mis gibi toprak kokusunu içine çekiyordu bir
yandan da. Ne olurdu bu yağmur her mevsim bol bol
yağsa da şu çorak topraklar suya doysa diye.
Bu şekilde düşünürken anasının bağırmasıyla geldi
kendine. Oğul, duracak vakit mi? Çoban hayvanları
getirir şimdi, git de karşıla. Sonra da sağıma geçelim.
Hava kararınca zor oluyor, dedi annesi.
Hasan, düşüne düşüne gitti köyün girişine doğru
hayvanlarını karşılamaya.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Yade Sultan
Bir varmış, bir yokmuş. Develerin tellal, pirelerin berber
olduğu zamanlarda Gök Dağı’nın altındaki diyarlarda
iyiler iyisi Şah Bera, güzeller güzeli melikesi Yade ve
bunların aksine huysuz, mutsuz bir o kadar da kötü
kalpli zevce Kem Hatun yaşarmış. Günün birinde Şah
Bera, amansız bir hastalığa yakalanmış. Attar Peri bile
çare bulamamış derdine ve bir daha da iyileşememiş.
Ülkenin yönetimi Kem Hatun’a kalmış. (…)
Artık Kem Hatun da onun birbirinden gaddar
yardımcıları Tilki Tere ve Sansar Sana da hiçbir zaman
kötülük yapmayacaklarına söz vermişler. Yade Sultan
da rahatça babasının emaneti olan tahtında ülkesini
yönetmeye devam etmiş.

Yer: ..................................................................................

Yer: ..................................................................................

Zaman: ............................................................................

Zaman: ............................................................................

Kahramanlar: ..................................................................

Kahramanlar: ..................................................................

Olay:.................................................................................

Olay:.................................................................................

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

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

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

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

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

Metnin türü:............................................................

Metnin türü:............................................................
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Metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dengeli beslenmek ve düzenli uyku gelişimimiz için gereklidir.
B) Hücrelerin bölünüp çoğalması büyüme sürecinde etkilidir.
C) Büyümek, bütün canlılar için doğal bir süreçtir.
D) Hormonlar, büyümek için çok gereklidir.

2.

Gölge, ışık kaynağına göre nesnenin arkasında kalan yüzey üzerinde
oluşur. Işığın herhangi bir yüzeye ulaşması engellendiği için,
koyu tonlarda görünür. Gölgelerin boyu, Güneş’in ya da diğer ışık
kaynaklarının konumuna göre değişir. Gölge; ışık, nesnenin üzerine
dik geliyorsa kısa, eğik geliyorsa uzun olur.
Tarih boyunca teknolojide, matematikte, coğrafyada ve sanatta
gölgenin özelliklerinden yararlanılmıştır. Örneğin, milattan önce 600’lü
yıllarda Thales adlı bilim insanı Keops Piramidi’ nin yüksekliğini ölçmek
için gölgeden yararlanmıştır. Gölge; resim, heykel, fotoğraf ve tiyatro
gibi sanat dallarının da vazgeçilmezlerindendir.

Metinden aşağıdaki seçeneklerin hangisine ulaşılamaz?
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A) Gölgelerin boyu ışık kaynaklarının konumuna göre değişir.
B) Işığın yüzeye ulaşması engellendiği için gölge koyu tonlardadır.
C) Bilim insanları için gölgeden yararlanmak vazgeçilmez bir yöntemdir.
D) Tarih boyunca sanat da dahil olmak üzere gölgenin özelliklerinden yararlanılmıştır.
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Hintli bir adam, suda bata çıka ilerlemeye çalışır. O sırada
yanına bir akrep gelir. Onu kurtarmaya karar verir ve parmağını
akrebe uzatır ama akrep onu sokar. Hintli, tekrar akrebi sudan
kurtarmaya çalışır ama akrep onu yine sokar.
Yakınlarındaki başka biri ona, sürekli onu sokmaya çalışan
akrebi kurtarmaya çalışmaktan vazgeçmesini söyler. Ama Hintli
adam şöyle der:
— Sokmak akrebin doğasında vardır. Benim doğamda ise
sevmek var. Neden sokmak akrebin doğasında var diye kendi
doğamda olan sevmekten vazgeçeyim?

Metinde hikâye unsurlarından hangisi yoktur?
A) Kahramanlar

B) Zaman

C) Olay

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

3.

D) Yer

4. Aşağıdaki hikâyelerden hangisinin hikâye unsurları (olay, kahramanlar, yer, zaman) tam olarak
verilmiştir?
A) Sokakta üç şirin kedi vardı. Biri siyah beyaz, biri kızıl, diğeri de beyaz tüylüydü kedilerin. Yoldan geçen
adama şefkat dilenir gibi o güzel gözleriyle bakıyor, adamın etrafında dört dönüyorlardı. Merhametli adam
poşetini yokluyordu. Onlara verebileceği uygun bir şeyler bulup yolun kenarına bıraktığında kediler için
mutlu dakikalar başlamıştı.

B) Sert görünüşünün altında yumuşak bir kalbi vardı. Herkes ondan korkuyor, kimse ona karşı çıkamıyordu.
O, bunlar için bir çaba göstermiyordu, etrafındaki insanlar böyle ödlek olsun da istemiyordu ama bu sert
görünüşünü de bir türlü değiştiremiyordu.
C) Alperen, bir perşembe sabahı erken uyandı ve kahvaltısını bile yapmadan sevinçle evden çıktı. Koşarak
çarşıya gitti. Babasının doğum günüydü ve ona büyük bir sürpriz yapacaktı. Babasının resmini eve koydu
ve otogara giderek babasını beklemeye başladı.
D) Kardeşim beni çok seviyor. O, İstanbul’da üniversite okuyor. Her akşam beni arayıp hâlimi hatırımı
sormayı ihmâl etmiyor. Kardeşlerin birbirini sevmesi ne güzel. Annemin bir kardeşi bile olmamış. Öyle diyor
ve sürekli kıymetini bilmemizi tembih ediyor.
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5.

Sunay Akın, sosyal medya hesabından bir masal resmi paylaşmıştır. Resmi inceleyen Işıl, bu resimde
hikâye unsurlarından hangisine ulaşamaz?
A) Kişiler
B) Olay
C) Yer
D) Zaman

6. Ana duygu, şiirde hissettirilmek istenen temel duygudur.
Aşağıdaki dörtlüklerden hangisinin ana duygusu diğerlerinden farklıdır?
A) Bu sabah mutluluğa aç pencereni
Bir güzel arın dünkü kederinden
Bahar geldi bahar geldi güneşin doğduğu yerden
Çocuğum uzat ellerini
B) Kardan sonra çıkmış kar çiçekleri,
Bitmiş pembe, mavi, mor menekşeler,
Kalplerde bitsin sevgi çiçekleri,
Güzel ülkeme gelmiş ilkbahar
C) Beyaz, sarı, mavi, renk renk,
Çiçekler açmış ovada
Kelebekler benek benek,
Dolaşıyorlar havada.
D) Sevgisi içimde yaşayıp duran
Nazlı güzellerin şirin İstanbul
Hayali kafamda hükümler sürer
Görmez gözlerime görün İstanbul

8
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme Merkezi

TÜRKÇE
5. SINIF
7.

2
3
4

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1

Kaf Dağı’nda dillere destan güzelliği olan bir prenses yaşarmış. Herkes onu bulmaya çalışır
ama başaramazmış. Günlerden bir gün yakışıklılığıyla değil ama temiz kalbiyle nam salmış bir
genç çeşme başına vardığında bir kızla karşılaşmış. Suyunu içip gitmek niyetinde olan genç,
kızın onu beklediğini anlamış. Kız meğer o prensesmiş ve o genci kendine eş seçmiş.

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde uzaklarda, çok uzaklarda bir ülke varmış. Bu
ülkenin cimri bir kralı ve bu kralın da etrafa ateşler saçan bir ejderhası varmış. Kral halkını
cezalandırmak için ejderhanın ateşini kullanırmış. Bu yüzden kralın halkı hiçbir zaman ceza
almalarını gerektirecek bir şey yapmaz, geçinip gidermiş.

Pireler berber, develer tellal iken ülkenin birinde bir kral yaşarmış. Kralın bir kızı varmış.
Şatolarına bir yabancı gelmiş. “Ben senin kızınla evlenmek istiyorum.” demiş. Padişah bunu
bir sınava sokmuş. Oku iyi atmış, ata ustaca binmiş, kılıcını herkesten daha iyi kullanmış.
Padişah bunları görünce kızını ona vermiş, herkes mutlu mesut yaşamış.

Bir varmış, bir yokmuş. Buralardan çok uzakta bir köylü varmış. Bu köylü çok iyi kalpliymiş. Bir
adam bunu bir mağaraya altın bulmak için çağırmış. Kötü adam bunu mağaraya hapsetmiş.
Mağarada bir yüzük bulmuş. Onu parmağına takınca bir cin çıkıp ortaya her istediğini
yapacağını söylemiş. Adam düştüğü dardan kurtulmuş.

Masallar olağanüstü içerikler taşır. Çocukların sevdiği bir tür olduğu için çoğunlukla masalların sonunda
iyiler kazanır.
Yukarıdaki masallardan hangisi bu açıklama ile tam olarak örtüşmez?
A) 1

B) 2

C) 3

D) 4
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CEVAP ANAHTARI
Etkinlik 1
Hikâyenin ana fikri: Bilgice olgun insanlar alçak gönüllü olurlar.

D

Y

Başı dik olan buğdaylar, olgun insanları anlatmaktadır.

Y

Hikâyenin anlatıcısı 1. kişi, yani babadır.
Hikâyenin zamanı gündüz vakti ve mevsim olarak da yaz mevsimidir.

D

Hikâyedeki şahıslar çiftçi baba ve oğludur.

D

Hikâyedeki mekân çiftçi bir ailenin evlerinin bahçesidir.

Etkinlik 2
A,C,D,C
Etkinlik 3
A) Hikaye: 1,4,6,8,9
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Y

Hikâyenin konusu: Bir baba ve oğlunun tarlada buğday başaklarını biçmesidir.

Masal: 2,3,5,7,8,10

Y

B) Hasan’ın Düşü
Yer: Sivas’ta bir köy
Zaman: İkindi vakti
Kahramanlar: Hasan ve annesi
Olay: Kurak bir köyde yaşayan Hasan’ın düşüncelere dalması ve annesi tarafından bu düşüncelerden
uyandırılıp günlük işlerine devam etmesi
Yade Sultan
Yer: Gün Dağı’nın altında bir diyar ( net değil)
Zaman: Zaman belli değil
Kahramanlar: Şah Bera, Kem Hatun, Yade Sultan, Attar Peri, Tilki Tere, Sansar Sana, Attar Peri
Olay: Yade Sultan’ın Şah Bera’nın hastalığından sonra tahta geçen Kem Hatun’un elinden tahtını alması

1

A

2

C

3

B

4

C

5

D

6

D

7

B

10
Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Ölçme Değerlendirme Merkezi

