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Değerli Bursalı Vatandaşlarım;

Bugün, Millet iradesinin kalbinin attığı yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 
100. yıldönümünü kutlamanın heyecanını, gurur ve coşkusunu, milletçe, hep birlikte yaşıyo-
ruz. Mutluyuz, gururluyuz. Hepinizin, hepimizin, tüm çocuklarımızın bayramı kutlu olsun!

23 Nisɑn Ulusɑl Egemenlik ve Çocuk Bɑyrɑmı, dünyɑ üzerinde benzeri bulunmɑyɑn bir ɑnlɑ-
yışlɑ iki fɑrklı ve önemli unsuru bir ɑrɑdɑ tɑşıyɑn milli bɑyrɑmımızdır. Bir yandan Türkiye’nin 
modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik norm-
ların 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 Egemen-
lik 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 i le 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 ne-
ticelenmesi için el birliği ile alınan kararlara 7’den 70’e tüm vatandaşlarımızın tam olarak uy-
masını diliyor, böylece dini ve milli bayramlarımızı yine eskisi gibi bir ve beraber kutlamamızı 
yürekten temenni ediyorum.

Yakup CANBOLAT
Bursa Valisi
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Sabahattin DÜLGER
İl Millî Eğitim Müdürü

Sevgili Çocuklar;

Bundan tam 100 yıl önce aziz milletimizin bağımsızlık için verdiği mücadele millî irade ile taç-
lanmış, “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. ‘Öğretme-
nim 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. İçim-
den kalkmak gelmiyordu. Annem, babam ve öğretmenim bir süre evde kalmamı-
zın 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 söyle-
meme 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 uğ-
raşıyorum. Bir eser ortaya çıkarmak, hiç kolay şey değilmiş meğer! Peki ya Türki-
ye 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”

NİSAN’IN EN GÜZEL BAYRAMI
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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 ver-
meden yürümeye devam ediyorlardı. Geçitlerini tamamladıktan sonra durdular.
Babam, “Günaydın çocuklarım, bugün 23 Nisan. Güne bando takımı ile başla-
manız 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 gü-
zel kıyafetlerinizi giyin. Bugün çok önemli bir gün, daha yapacak çok işimiz var.”
Eylül de ben de heyecanla giyindik. Ben beyaz eteğimi ve kırmızı gömleğimi giy-
dim. 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, yapış-
tırıcı, 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, oluştu-
ruyor, 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 şans-
lıyız.” 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 biraz-
dan gönülleri fethedecek hatta gözleri dolduracaktı. Geri döndüğümde meraklı 
bakışlarla karşılaştım. Yapacak bir şey yok, bugün sunucu da bendim. Ve alkışla-
rınızla karşınızda büyük şair Nisan…
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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

YÜZ YILLIK BÜYÜK BAYRAM
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ETKİNLİK 1

Edat (İlgeç)

Tek başına anlamı olmayıp birlikte kullanıldıkları sözcüklerle cümlelerde anlam kazanan kelimelere edat 
(ilgeç) denir.  Türkçede sıklıkla kullanılan ilgeçlerden bazıları şunlardır: gibi, kadar, ile, için, dolayı, ötürü, 
yalnız, ancak, tek, üzere, sanki, - e doğru, - e karşı vb.

zaman

sadece sebep eşitlik kadar gibi 

birlikte  ancak şart için

1
2
3
4
5
6
7

9
8

10

“Deniz gibi gözleriyle bütün dikkatleri üstünde  toplardı.” cümlesinde ( gibi ) edatı, cümleye benzerlik 
anlamı katmıştır.

“Kardeşim, arkadaşlarıyla geziye gidecek.” cümlesinde ile edatı, cümleye ( ____________ ) anlamı 
katmıştır.

“Dedemi görmek için yarın Karacabey’e gideceğiz.” cümlesindeki ( ____________ ) edatı, cümleye 
amaç anlamı katmıştır.

“Haftaya geri vermek üzere sana borç verebilirim.” cümlesindeki üzere edatı, cümleye 
( ____________ ) anlamı katmıştır.

“Azıcık yağmur yağdı diye piknik iptal oldu.” cümlesindeki diye edatı, cümleye ( ____________ ) 
anlamı katmıştır.

“Elli kadar öğrenci bu etkinliğe katılmak için başvurdu.” cümlesindeki ( ____________ ) edatı, 
cümleye yaklaşık anlamı katmıştır.

“Seda da en  az Berra kadar anlayışlı ve zarif bir kızdır.” cümlesindeki kadar edatı, cümleye 
( ____________ ) anlamı katmıştır. 

“Aramızdaki problemi ancak Mustafa Bey çözer.” cümlesindeki ( ____________ ) edatı, cümleye 
sadece anlamı katmıştır.

“ Bu soruyu yalnız sen çözersin.” cümlesindeki yalnız edatı, cümleye ( ____________ ) anlamı 
katmıştır.

“Sabahtan beri yolunu gözlüyor, nerede kaldın?” cümlesindeki –dan beri edatı, cümleye
( ____________ ) anlamı katmıştır.

Etiketlerde yazılı olan edatları aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara doğru olacak şekilde yazınız.
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Elmalarda yazan kelimeler 
cümlelerdeki kullanımlarına göre 
edat ya da bağlaç olarak görev 

almaktadır. 
Kelimeleri ya da cümleleri 

bağlıyorsa bağlaç, anlam ilgisi 
kuruyorsa edat olarak adlandırılırlar.

 “Ali ile Ahmet okula geldi.” 
cümlesinde kelimeleri bağlayan “ile” 
bağlaç görevinde kullanılmış; “Okula 

seninle gelirim.” cümlesinde “ile” 
kelimesi ise birlikte anlamı kattığı 
için edat görevinde kullanılmıştır.

ETKİNLİK 2

yalnız

ancak

bir ile

tek

sadece

Cümleler Görev

1- Futbolcular maçın yapılacağı şehre uçak            gidecek.

2- Dışarı çıkabilirsin            önce bütün ödevlerin bitecek.

3- Uzaktan eğitimin yarınki programında Türkçe           matematik dersleri var.

4- Herkes anladı da            sen anlamadın bu konuyu.

5- Ayşe de gelecek            otobüste benimle oturursa.

Aşağıdaki cümlelerde bulunan elmaların üzerine uygun kelimeyi yazınız. Bu kelimenin hangi görevde 
kullanıldığını yandaki kutuya yazınız.
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ETKİNLİK 3

Cümlede bir düşünce ya da duygudan başka bir duygu ya da düşünceye geçildiğini ifade eden kelimelere 
geçiş ifadesi; kelimeleri, kelime gruplarını ya da cümleleri birbirine bağlayan sözcüklere bağlantı ifadesi denir. 
Bunlara aynı zamanda düşüncenin anlam yönünü değiştiren ifadeler de denilmektedir. Sıklıkla kullanılan bu 
ifadeler şunlardır: ama, fakat, lakin, yalnız, ancak, oysaki, ne var ki, halbuki, buna rağmen, yine de

Geçiş ve Bağlantı İfadeleri

Kitabın konusu güzel ama anlatımı sıkıcı olmuş. Öğretmen geldi ve derse başladı.
beğeni var 1. cümlebeğeni yok 2. cümle

Bu cümlede “ama” kelimesi duygu ve düşünceler    
arasında geçişi sağlamıştır.

Bu cümlede “ve” kelimesi
iki cümleyi birbirine bağlamıştır.

Aşağıdaki cümlelerin farklı duygu/ düşünce belirten kısımlarını ya da bağladığı grupları örnekteki 
gibi kutu içine alınız.

Zeki bir öğrenci ama çalışmayı pek sevmiyor.

Veli toplantısı yapılacaktı lakin yeterli katılım olmadı.

İçimden çok şey geçiyor, demeyi istediğim ne var ki bana yakışmayacağı için susuyorum.

Takıma seçilmedi yine de her gün antrenman yapıyor. 

Aklındaki gezileri hayata geçiremedi oysaki çok istiyordu.

Herkes tarafından takdir ediliyor buna rağmen bulunduğu seviyeyi yetersiz buluyor.

Bugün öğle yemeğinde zeytinyağlı ya da salata yemek istiyorum.

Aşağıdaki cümlelerdeki noktalı yerlere uygun olan geçiş ve bağlantı ifadesini yazınız.

  ancak    ne var ki        veya  ama  yine de      rağmen 

1. Yaz tatilinde köye ………… bir tatil beldesine gideceğim.

2. Tam da babamın gönlünü etmiştim ……………. gezimiz iptal edildi.

3. Ailesi her istediğini yapıyor ……………. çocukta hiç kıpırdama yok.

4. Müdür Bey’den defalarca özür dilememe ……………… bir türlü affedilmedim.

5. Kasadaki bayan bozuk para yok dedi ……….…… genç, hâlâ ısrar ediyordu.

6. Gün boyu çabaladık ………….. duvarı örüp bitiremedik.

A

B
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6. SINIF
TÜRKÇE

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi

ETKİNLİK 4

Bulmacada aşağıdaki cümlelerde kullanılan ünlemler gizlenmiştir. Bu ünlemler, bulmaca içine düz, çapraz, 
ters, yukarıdan aşağı, aşağıdan yukarı olarak yazılmıştır. Ünlemleri bulduktan sonra boşta kalan harfler sırayla 
okunduğunda cümle halinde bir şifre oluşacaktır. Şifreyi bulup aşağıya yazınız. Şifrede Türkçe alfabede 
bulunmayan harfleri kullanmayınız.

H Ü H N L

A A A A G L İ B

V E A M R

S R Y E T S E L

E A A N Ü M A

E L Ş H V H H

E U A D İ U H Y

G D S Ş U B

İ R I L T D K A T

İ O N R E H İ R

Şifre

1. “Tühh, unuttum ben bu hafta düğünü olduğunu!" cümlesindeki ünlemdir.

2. "Hişt, sus bakalım!" cümlesindeki seslenme ünlemidir.

3. "Aaa! Ne biçim konuşuyor." cümlesindeki şaşırma anlamındaki ünlemdir.

4. "Ah, bir daha görebilsem!" cümlesindeki özlem anlamındaki ünlemdir.

5. "Bilge! Buraya gel." cümlesinde ünlem olarak kullanılan kelimedir.

6. "Haa! Unutmuşum yahu" cümlesindeki hatırlama bildiren ünlemdir.

7. "Bre ağalar! Siz ne dersiniz böyle?" cümlesindeki seslenme ünlemidir.

8. "Eh, hayırlısı neyse o olsun!" cümlesindeki onaylama ünlemidir.

9. "Vah vah, yine kandırmışlar zavallıyı! " cümlesindeki acıma bildiren ünlemdir.

10. "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz' dir!" cümlesindeki hitap olarak kullanılan kelimedir.

11. "Yaşasın! Sonunda benim de arabam oldu." cümlesindeki sevinç anlamlı kelimedir.

12. "Tak tak! Kapı vuruluyor." cümlesindeki yansıma sözcüğüdür.

CÜMLELER
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6. SINIF
TÜRKÇE

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
Ölçme Değerlendirme Merkezi

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde “için” edatının kattığı anlam yanlış gösterilmiştir?

A)           B)            C)          D)

1. “için” edatı cümleye amaç-sonuç, sebep-sonuç, görelik, uğruna, özgü, hakkında gibi anlamlar katar.

CÜMLELER KATTIĞI ANLAMLAR ŞEKİLLER

Yarınki okul gezisine gitmek için izin dilekçesini eve getirdi. Amaç-Sonuç

Onu tanıyan herkes, Burcu için çok güzel şeyler söylüyor. Hakkında

Doktor Serap; hastası Nilay için her şeyi yapacaklarını, belirtti. Görelik

İşinde çok başarılı olduğu için ekip başkanı seçildi. Sebep-Sonuç

    

2. Aşağıdaki altı çizili ifadelerden hangisi farklı bir işlevde kullanılmıştır?

A) Nehir çok yorgundu ancak ödevlerini bitirmeden yatmadı.

B) Bu gömleği Taha ya da Eray hediye etmişti bana.

C) Öğretmen defalarca anlattı ne var ki bir türlü anlamadım.

D) Etkinliğimize davet ettik ama işi çıktığı için gelemedi.

3. “ile” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde bağlaç görevinde kullanılmıştır?

A) Okulların zorunlu olarak tatil edilmesiyle uzaktan eğitim başladı.

B) Yayımlanan fasiküllerle konuları iyice pekiştirme imkânı bulduk.

C) Cumartesi yayınlanan nostalji kuşağında diziyle yarışmalar var.

D) Elindeki çok amaçlı aletle bozuk olan bütün makineleri tamir etti. BU
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Canım Kitap
Kitap, bizi avuttuğu gibi yükseltir de. Kısa hayatında insanın edindiği tecrübeler ne 
kadar azdır! Oysaki şiirler ve romanlar, yaratıcılarının türlü iç tecrübeleriyle kaynaşır. 
Onlarla zenginleşir, onlarla eksikliklerimizi gideririz. Bir şeyler öğrenmek için roman 
veya şiir okuduğumu sanmıyorum. Sanatçı bir şeyler öğretmek, bazı doğruları 
göstermek amacıyla yazmıştır ki okuyucu öğrenmek için okusun. Fikir eserleriyle 
sanat eserinin ayrıldığı nokta işte buradadır!

Verilen paragrafta kullanılan toplam edat ve bağlacı gösteren grafik hangisidir?

0

0

0

0

Edat

Edat

Edat

Edat

Bağlaç

Bağlaç

Bağlaç

Bağlaç

2

2

2

2

4

4

4

4

6

6

6

6

8

8

8

8

10

10

10

10

Canım Kitap

Canım Kitap

Canım Kitap

Canım Kitap

A)

C)

B)

D)

4.

5. Kurduğumuz cümlelerde kendimizi daha iyi anlatabilmek için söylediklerimizi destekleyen ya da farklı bir 

yöne yönlendiren geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanırız.

(I) Bisiklet; çevre dostu, ekonomik bir ulaşım aracıdır. (II) Elbette çok da sağlıklı ancak ülkemizde bir ulaşım 

aracı olarak sık kullanılmıyor. (III) İki Ankaralı bisikletçi genç, ülkemizde bisiklet kullanımına katkıda bulunmak 

için, ilginç bir yolculuğa çıkıyor. (IV) Üstelik Bodrum’dan İzlanda’ya kadar uzun bir yolculuk planlıyorlar.

Numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde geçiş ve bağlantı ifadelerinden herhangi biri kullanılmıştır?

A) II – IV               B) I – III                                       C) II – III                                 D) I – II
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6. • Birinci cümlede yerine “ve” yazılabilen bir bağlaç vardır.

    • İkinci cümlede kullanılan “sadece” sözcüğü ile aynı görevde olan kelime türü dördüncü cümlede de vardır.

    • Üçüncü cümlede acıma, şaşırma, sevinç gibi duyguları anlatan bir sözcük türü kullanılmıştır.

Bu bilgilere göre cümlelerin doğru sıralaması seçeneklerden hangisidir?

1 Eyvah, öğretmenin dün verdiği ödevi 
evde unuttum!

2 Bu zeminin temizlenmesi için sadece 
su ve sabun yeterli gelmeyecek.

3 Tarladan topladığı salatalıkla domatesi 
akşam yemeği hazırlığında kullandı.

4 Bu işte başarılı olmak için ah vah 
demeden çalışmıştı.

1 Bu zeminin temizlenmesi için sadece 
su ve sabun yeterli gelmeyecek.

2 Bu işte başarılı olmak için ah vah 
demeden çalışmıştı.

3 Eyvah, öğretmenin dün verdiği ödevi 
evde unuttum!

4 Tarladan topladığı salatalıkla domatesi 
akşam yemeği hazırlığında kullandı.

1 Tarladan topladığı salatalıkla domatesi 
akşam yemeği hazırlığında kullandı.

2 Bu zeminin temizlenmesi için sadece 
su ve sabun yeterli gelmeyecek.

3 Eyvah, öğretmenin dün verdiği ödevi 
evde unuttum!

4 Bu işte başarılı olmak için ah vah 
demeden çalışmıştı.

1 Tarladan topladığı salatalıkla domatesi 
akşam yemeği hazırlığında kullandı.

2 Bu zeminin temizlenmesi için sadece 
su ve sabun yeterli gelmeyecek.

3 Bu işte başarılı olmak için ah vah 
demeden çalışmıştı.

4 Bu işte başarılı olmak için ah vah 
demeden çalışmıştı.

A)

C)

B)

D)

7 . “Yaa! Bu sözü o mu söylemiş?” cümlesindeki ünlemin belirttiği duyguyu yansıtan yüz ifadesi 
hangisidir?

A)

C)

B)

D) BU
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Verilen cümledeki kelimelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) “için” sözcüğü neden anlamında kullanılmış bir edattır.
B) “ile” sözcüğü birliktelik anlamında kullanılmış bir edattır.
C) “kadar” sözcüğü zaman anlamında kullanılmış bir edattır.
D) “ rağmen” sözcüğü karşıtlık anlamında kullanılmış bir edattır.

Ceren ile Gizem, birbirlerini çok sevmelerine rağmen gururlarına yenik 
düştükleri için 8. sınıfın sonuna kadar konuşmadılar.

I. Edat

II. Bağlaç

III. Ünlem

Yukarıdaki cümlede numaralandırılmış türlerden hangisine ya da hangilerine yer 
verilmiştir?

A) I-II                                          B) I-III                                     C) II-III                               D) I, II ve III

8.

9.
Canım Öğretmenim! Hayatta sadece bir kere hayran olduğumuzu söylerler ama bu 

doğru değildir. Sizinle her konuştuğumda, yeniden hayran oluyorum.
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CEVAP ANAHTARI
Etkinlik 1

Etkinlik 2

Etkinlik 4

Etkinlik 3

ile- edat, ancak- bağlaç, ile- bağlaç, bir- edat, yalnız- bağlaç

birlikte, için, şart, sebep, kadar, eşitlik, sadece, ancak, zaman

A

Zeki bir öğrenci ama çalışmayı pek sevmiyor.

Veli toplantısı yapılacaktı lakin yeterli katılım olmadı.

İçimden çok şey geçiyor, demeyi istedim ne var ki bana yakışmayacağı için susuyorum.

Takıma seçilmedi yine de her gün antrenman yapıyor. 

Aklındaki gezileri hayata geçiremedi oysaki çok istiyordu.

Herkes tarafından takdir ediliyor buna rağmen bulunduğu seviyeyi yetersiz buluyor.

Bugün öğle yemeğinde zeytinyağlı ya da salata yemek istiyorum.

B
1. Yaz tatilinde köye veya bir tatil beldesine gideceğim.
2. Tam da babamın gönlünü etmiştim ne var ki  gezimiz iptal edildi.
3. Ailesi her istediğini yapıyor ancak çocukta hiç kıpırdama yok.
4. Müdür Bey’den defalarca özür dilememe rağmen bir türlü affedilmedim.
5. Kasadaki bayan bozuk para yok dedi ama genç, hala ısrar ediyordu.
6. Gün boyu çabaladık yine de duvarı örüp bitiremedik.

H Ü H N L

A A A A G L İ B

V E A M R

S R Y E T S E L

E A A N Ü M A

E L Ş H V H H

E U A D İ U H Y

G D S Ş U B

İ R I L T D K A T

İ O N R E H İ R

Ü N L E M S E S L E N M E V E D U Y G U B İ L D İ R İ R

Şifre

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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