KONUŞMA KURALLARI

Bunlardan en
sık yaptığımız
hazırlıksız
konuşmalardır.

Hazırlık yaparak
yaptığımız
konuşmalarda
vardır.

Konuşma
kurallarına
uymalı,beden
dilimizi etkili
kullanmalıyız.

Beden dili ;
vücudumuzun
konuşurken
yaptığı
hareketlerdir.

EK

Yaptığımız
konuşmanın etkili
olabilmesi için
hazırlık yapmamız
gerekir.

Hazırlıksız
konuşmalar,
telefonla
konuşmak,biriyle
selamlaşmak
ve günlük
konuşmalardır.

Tİ
R

Günlük hayatta
birçok durumda
konuşma yaparız.

Bir konferansta
yada açılışta
konuşmak gibi.

telaffuz

işitilebilir

R

göz

N

Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayarak konuşma kurallarını tamamlayalım.
konu

akıcı

beden

➥ Konuşma sırasında dinleyicilerle .......................... teması
kurmalıyız.
➥

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

bir ses tonu ile konuşmalıyız.

Ö

➥ Konuşmada kullandığımız kelimeleri doğru
etmeliyiz.

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

➥ Konuşurken ............................... dilimizi doğru kullanmalıyız.
➥

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

Konuşmaya dikkat etmeli dinleyenleri sıkma-

malıyız.
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➥

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

Dışına çıkmadan konuşmalıyız.

Tİ
R

EK

Çevreyi ve hayvanları koruma
konusunda fikirlerinizi aşağıdaki
boşluğa yazınız ve arkadaşlarınızla paylaşınız.

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

N

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

Aşağıda verilen cümleler olumlu ise olumsuz, olumsuz ise
olumlu şekliyle yazınız.

Ö

R

Konuşurken nezaket kurallarına uydum.

Konu dışına çıkmadım.
Kelimeleri doğru telaffuz ettim
İşitilebilir bir ses tonu kullandım.
Konuşmacının sözünü kesmedim
Konuşmak için söz aldım.
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OBUR KURT VE LEYLEK
Dünya dünya olalı beri, hayvanlar arasında en oburlarından biridir kurt. Önüne gelen her
şeyi, iyi kötü demeden yutar. Yiyecek bir şeyle karşılaştı mı, ağzına almasıyla midesine
indirmesi bir olur.

Tİ
R

Ama obur kurt, günün birinde az kalsın bu açgözlülüğünün kurbanı oluyormuş. İnce ama
çelik gibi sağlam bir koyun kemiği boğazına saplanmış. Gözlerinden yaşlar akıtarak
kemiği boğazından çıkartmaya çalışmış, ama ne mümkün!

İnatçı kemik giderek daha derine saplanmış, kurda çok acı verir hale gelmiş. Artık nefes bile
alamayan kurt çevresine bakınırken gözüne bataklıkta kurbağa arayan leylek ilişmiş:

— Canım leylek, gözüm leylek. Ben seni çok severim bilirsin. Başım fena halde dertte!
Boğazıma kemik saplandı. Eğer bana yardım edersen, hayatım kurtulacak! Yoksa ölmek
üzereyim. Bu kemiği uzun gaganla kurtarırsan, sana çok büyük armağanlar vereceğim!
— Aç ağzını demiş leylek.

EK

— Aaa diyerek obur kurt kocaman ağzını bir baca gibi açmış. Leylek
de uzun gagasını kurdun ağzından içeri sokarak, boğazına saplanan ince kemiği çıkarmış.

Kurt derin bir nefes almış, bir iki yutkunmuş ve leyleğe bir teşekkür
bile etmeden yoluna devam etmiş.
— Heeey diye bağırmış kızgın leylek kurdun ardından.
— Vaat ettiğin büyük armağan bu muydu? Sen sözünü böyle mi tutarsın?

N

— Ben senin hayatını kurtardım, sense bir teşekkür bile etmeden gidiyorsun!
— Bak sen akılsıza! demiş kurt.

R

— Sen bir canavarın keskin dişlerinin arasına başını soktun ve başına hiç bir tatsızlık gelmeden çıkardın! Bundan daha büyük
armağan olabilir mi senin için!

Ö

Gerçekten hayat ne kadar garip diye düşünmüş, Başkasına iyilik edeceğim diye kendimi hayatımı tehlikeye attım. Sonunda aldatıldım, ama
hala kendimi şanslı hissediyorum.
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Armağan: Bir kimseye, sevindirmek, mutlu etmek için karşılıksız olarak verilen şey.
Açgözlü: ...................................................................................................................................................

Tİ
R

Bataklık: ...................................................................................................................................................

Gaga: ........................................................................................................................................................

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Hikayenin kahramanlarını yazınız.
......................................................................

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

EK

2. Kurt oburluğu yüzünden ne yaşamış?

6. Sözünde durmayan Kurt, Leyleğe ne
cevap vermiş?

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

3. Kurt kiminle karşılaşıp yardım istemiş?
......................................................................

4. Leylek nerede kurbağa arıyormuş?

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

N

5. Leylek Kurdun boğazından kemiği nasıl çıkarmış?

Ö

R

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

7. Leylek yaşadıklarından sonra neler
düşünmüş?
........................................................................

8. Siz olsanız hikayenin adını ne koyardınız.
........................................................................

9. Cümlelerdeki kelimelerin eş anlamlıları
varsa bulup cümleyi yeniden yazınız.
‘Sana büyük armağanlar vereceğim.’
............................................................... .........

‘Obur kurt kocaman ağzını bir baca gibi açmış.’
........................................................................
........................................................................
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SIRALAMA
Paragraflar anlamlı bir bütündür ve her paragrafta bir konu işlenir. Paragrafları olayların
oluş sırasına göre sıraladığımızda anlamlı bir metin oluşur.

EK

Tİ
R

Aşağıdaki resimleri inceleyiniz ve buğdayın ekmek olana kadar geçirdiği yolculuğu oluş sırasına göre numaralandırınız.

N

Aşağıda verilen olayları okuyarak kendi içinde sıraya koyunuz.
Yorgunluktan serviste uyuya kalmışım.

R

Okuldaki maç çok güzel geçti.

Ö

Eve gelince karnımı doyurdum,ödevimi yaptım.
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Kitap okumaya başladım.
Kitap okumaya başladım.
Bu hafta temizlik sırası bendeydi.

Aşağıda verilen görselleri ve paragrafları anlam bütünlüğü olacak
şekilde numaralandırınız. Paragraf ve resmin numaraları aynı olmalı.

Tİ
R

( )Bir varmış bir yokmuş. Kendini çok beğenen bir tavşan varmış. Ben çok hızlıyım benden hızlı kimse koşamaz diye kendisini
sürekli övüyormuş. Birgün kaplumbağa bu tavşanın ne kadar
kendini beğenmiş biri olduğunu öğrenmiş ve onunla yarış yapmak istediğini söylemiş.

EK

( )Neyse ertesi gün tavşanla kaplumbağa yarış alanına gelmişler ve start verildikten sonra tavşan pırrr diye koşuvermiş
ama kaplumbağa daha ilk adımını yeni atmış.

N

( )Tavşan o kadar çok fark açmış ki yorulmuş havada çok sıcakmış. Demiş ki şu ağacın gölgesinde biraz dinleneyim nasılsa
kaplumbağa akşama kadar gelemez demiş. Tavşan rüyalarla
dolu uykusuna dalmış

Ö

R

( )kaplumbağada emin adımlarla bitişi doğru yürüyormuş.
Tam yarışı bitirecekken tavşan uyanmış ve havanın karardığını
görmüş. Kafasını bi kaldırmış ki kaplumbağayı görmüş. Koşarak onu geçmeye çalışmış ama kaplumbağa yarışı bitirmiş.

( )Bu da tavşana güzel bir ders olmuş. Kimseyi küçük görmemeyi öğrenmişsindir artık demiş. Çünkü önemli olan hızlı olmak
değil emin adımlarla gitmektir demiş.
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5 N 1 K
5N , N harfi ile başlayan beş soruyu temsil eder.
Ne ? Nerede ? Ne zaman? Nasıl ? Niçin ?
1K ise K harfi ile başlayan Kim? sorusunu temsil eder.

Tİ
R

Bu soruları sormak okuduğumuz cümle yada metinlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri bulmak için hangi soruyu
sormalıyız, işaretleyiniz.
Ayşe bugün okula gelmedi.

Ne zaman?

Teyzem yedinci katta oturuyor.

Kim?

Buzdolabında dondurma var.

Ne?

Gelecek yıl liseyi bitirecek.

Kim?

N

Dedem hastalandığı için ilaç almış.

Kim?

Ne zaman?

Kim?

Kim?

Nerede?

EK

Nasıl?

Nasıl?

Ne?

Nasıl?
Ne?
Niçin?

R

Okuduğumuz metinlerde cevabı bulunan soruların kutularını boyayınız.

Merve, okula gitmek için sabahleyin evden çıktı. Okul servisini evin önünde beklemeye başladı. Annesi ise onu pencereden izliyordu.

Ö

Ne?

Ne zaman?

Nerede?

Nasıl?

Neden?

Kim?

Karınca bir gün dereye düşmüş. Güvercin gagasına aldığı bir saman çöpünü uzatıp
onu sudan kurtarmış.
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Ne?

Ne zaman?

Nerede?

Nasıl?

Neden?

Kim?

İçerisinde örnekteki gibi verilen soruların cevaplarının olduğu bir cümle kurunuz.

Nasıl?

Tİ
R

Annem evde telaşlı telaşlı dolaşıyordu.
Ne zaman?
Kim?

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

Ne zaman?
Nasıl
Ne zaman?
Nasıl

EK

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

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

Kim?

N

Nerede?

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

Ne zaman?

R

Niçin?

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

Ö

Kim?
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BİR METİNLE İLGİLİ SORU YAZIMI
DOĞURAN KAZAN

Tİ
R

Bilirsiniz ya Hoca, mal canlısı bir komşusundan kazan istemiş. İşi bittikten sonra da bir
tencere güzeliyle birlikte kazanı komşusuna götürmüş.
— Sağ ol komşu, demiş, bu kazanın, bu da yavrusu’ doğurdu!

Komşunun canına minnet, fırsatı kaçırır mı tencereyi aldığı gibi mutfağa
yerleştirmiş. Gel zaman git zaman Hoca komşudan tekrar kazan istemiş.
İlkinde gönülsüz veren komşu be sefer seve seve getirmiş kazanı. Getirmiş ama, bir gün değil, beş gün değil Hoca’dan kazan gelmiyor. Hem
tencereyi de ikilemek beklentisi içinde.
Dayanamayıp Hoca’ya:

EK

— Hocam, demiş, işin bittiyse şu kazanı getirsen.

— Başın sağ olsun, demiş, Hoca, senin kazan öldü.

— Allah aşkına Hoca, demiş komşusu, kazan bu, ölür mü hiç?
— Niye ölmesin, demiş Hoca, bilirsin doğuran, ölür!

Aşağıdaki boşluğa okuduğunuz metinle ilgili 5 N 1 K soruları hazırlayınız

N

1. ...............................................................................................................................................................
Cevap: Komşusundan kazan istemiş.

2. ...............................................................................................................................................................

R

Cevap: Komşusu aldığı tencereyi mutfağa yerleştirmiş.
3. ...................................................................................................................................... .........................
Cevap: Gel zaman git zaman Hoca tekrar komşusundan kazan istemiş.

Ö

4. ...............................................................................................................................................................
Cevap: İkinci sefer seve seve vermiş kazanı.
5. ...............................................................................................................................................................
Cevap: Kazan gelmeyince dayanamayıp istemeye gitmiş.
6. ...............................................................................................................................................................
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Cevap: Komşusundan istemiş.

Adım - 10 | TEST - 01

Yukarıdaki cümlede hangi sorunun
cevabı yoktur?
A) Ne zaman ?			

B) Nasıl?

C) Ne?

2. ‘’ Geçen akşam manavda Ali amcayı
gördüm.’’

1

Kediyi alıp eve getirdi.

2

Yarasını temizledi, karnını
doyurdu.

3

İyileşince serbest bıraktı.

4

Ali dışarıda yaralı bir kedi
gördü.

Yukarıdaki cümleleri oluş sırasına
göre sıralarsak sıralama nasıl olur?

EK

Cümlesinde ‘Ne zaman ?’ sorusunun
cevabını veren sözcük hangisidir?

4.

Tİ
R

1. Odamı toplayınca oyun oynayacağım.

A) Manavda		 B) Ali amca
C) Geçen akşam

B) 3-2-4-1

C) 4-1-2-3

N

3.

A) 1-2-3-4

1 Sevgi okula gelmedi. Nerede?
Akşam çıkışta buluşNe
tuk.
zaman?

R

2
3

Dedem yine bol harçlık verdi.

Ne?

Ö

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler verilen soruların cevaplarıdır.
Hangi sorunun yanıtı yanlıştır?
A) Nerde?

B) Ne zaman ?
C) Ne?

5. Aşağıdaki olaylardan hangisi ilk önce olmuştur?
A) Ayşe ilkokula gitmeden önce
farklı bir şehre taşındılar.
B) Ayşe 3 sene kreşe gitti.
C) Ayşe bu sene artık 1. Sınıfa başladı.
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METİN TÜRLERİ
Düz yazı: Bir yazıyı biçim, anlatım ve noktalama özellikleriyle oluşturan,
paragraflardan oluşan yazı türüdür.

Tİ
R

Şiir: Duygu , çağrışım ve izlenimlerin dizeler halinde dile
getirildiği söz sanatıdır.

İSTİKLAL MARŞI

mısra Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;

mısra Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
mısra O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
mısra O benimdir, o benim milletimindir ancak

EK

K
I
T
A

Aşağıda yer alanların şiir mi düz yazı mı olduklarını altlarındaki boşluklara yazalım.

R

N

Koşarken,
Atlayıp zıplarken,
Mutlu olur herkes,
Spor yaparken.
Haydi sende hiç durma,
Sağlık için koş spora

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

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

Bayrak bizim san bizim
Şafak bizim tan bizim
Coşkun akar dereleri,
Bu cennet vatan bizim.

İyiyi, güzeli düşündük hep;
Buram buram sevgi tüterdi bizden
Muhabbet kusları, sevgi kuşları.
Uçururduk her gün ellerimizden

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

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

Ö
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aklına hemen yiyeceklerin,
suyun ve elektriğin israfı geliyor.
Çok az kisi zamanın israf
edildiğini düşünüyor. Oysa
zamanın israf edilmemesi de
bunlar kadar önemli

Aşağıdaki şiiri okuyunuz ve şiirle ilgili soruları cevaplayınız.

Emdiniz arılarım elma çiçeklerini,
Doldurdunuz bahçenin bütün peteklerini
Şimdi, tutun baharın, tutun eteklerini,
Gökte vızıldayarak uçun, uçun arılar.
Beyaz beyaz dallara, çiçeklere kondunuz,
Tepeler çıktınız, ovalara indiniz,
Bir çiçekten emip bir bu ota döndünüz

EK

Haydi tepemden halka halka geçin arılar.

Tİ
R

ARI LAR

Böğürtlen içinde altın bir eviniz var,
Odalarınız sarı sarı balla doludur,

Beni de evinize davet edin bu bahar,

Sofranızda bana da bir yer açın arılar.

1.

N

Ceyhun Atuf KANSU

Şiirin başlığı nedir?

R

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

2.

Şiirin şairi kimdir?

Ö

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

3.

Şiir kaç kıtadan oluşmaktadır?

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

4.

Şiir kaç dizeden oluşmaktadır?

.....................................................................................................
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Aşağıdaki metni (düz yazı) okuyunuz soruları metne göre cevaplayınız.
İnce bacaklı , uzun gagalı balıkçıl su kıyısında gezerken acıktığını hissetmiş. Avlanmaya
başlamış.

Tİ
R

O gün karşısına ilk olarak sazan balığı çıkmış. Kendi kendisine , "kala kala bu pis balığa mı
kaldım? Biraz daha beklersem daha iyi bir av bulabilirim.’’ diye düşünmüş. Az sonra karşı-

sına çıkan kayabalığı için de ‘’ Ben değerli soylu bir hayvanım. Böyle garip bir kayabalığını
mı yiyeceğim? diye düşünmüş. Fakat ne olmuşsa olmuş. Kayabalıkları geçip gittikten
sonra derede hiçbir canlı görünmez olmuş.

Kendini beğenmiş kuş ne kadar beklediyse de av bulamamış. Karnı çok acıktığı için artık
ne bulduysa yemeye karar vermiş.

Balıkçıl, karşısına çıkan sazan balığını neden beğenmemiş?

EK

1.

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

2.

Balıkçıl ‘Ben değerli soylu bir hayvanım ‘diyerek Hangi hayvanı yememiş?
...........................................................................................................................................................

3.

Balıkçıl kuşu hakkında sen ne düşünüyorsun?

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

Şiir kaç dizeden oluşmaktadır?

N

4.

Ö

R

...........................................................................................................................................................
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METNİN BÖLÜMLERİ

Tİ
R

Bir metin , giriş , gelişme ve sonuç bölümü olmak üzere üç bölümden oluşur.
Giriş Bölümü: Konunun başında yer alır. Metnin kahramanlarının ve olayın geçtiği yerin
tanıtıldığı bölümdür.
Gelişme Bölümü: Giriş bölümünden sonra gelir. Bu bölümde olay anlatılır, sonucu merak
ederiz.
Sonuç Bölümü: Metnin son bölümüdür. Anlatılan olaylar sonuçlanır.

İKI İNATÇI KEÇI MASALI

EK

G
İ
R
İ
Ş

Bir köprünün ortasında rastlaşmış iki keçi
Hep inatçılıkmış meğer bu keçilerin suçu
Büyük keçi demiş yol ver önce ben geçeceğim
Küçük keçi demiş eğer verirsem öleceğim
Tam köprünün ortasında toslaşmış iki keçi
İkisi de suya düşmüş bunu görenler şaşmış
Keçilerin inatçısı suya düşer boğulur
İnsanların inatçısı kim bilir ki ne olur
İşte böyle arkadaşlar, işin aslı şöyleymiş:

N

Yine bir gün kırlara otlamaya gitmişler. Her taraf yemyeşil taptaze çimenlerle doluymuş. Keçiler otlaya otlaya ırmağın kenarına kadar gelmişler. Keçilerden birisi
ırmağın bir yakasında, diğeri öbür yakasında otlamaktaymış. İkisi de derenin karşı
tarafından otlamak istemişler ve ikisi de ırmağın üzerindeki köprünün tam ortasına rastlaşmışlar. İki keçi, köprüde burun buruna gelmişler. Keçilerden birisi yol
istemiş:

R

G
E
L
İ
Ş
M
E

Bir köylünün iki inatçı keçisi varmış. O kadar inatçılarmış ki biri diğerinin yaptığı
şeylerin tam tersini yaparmış. Öyleki birisi otlamak için köylünün evlerinin kenarından akan derenin karşı tarafına geçse o mutlaka bu tarafı tercih edermiş.

— Çabuk yol ver karşıya geçeceğim.
Diğer keçi yol vermeye yanaşmamış:

Ö

— Önce ben geldim, sen bana yol ver.

S
O
N
U
Ç

Keçilerin ikisi de inatçı mı inatçı. Köprüde kafa kafaya toslaşmışlar. İkisi de kavga etmekten yorgun düşmüşler. Bir tos, bir tos daha derken, keçilerin ikisi birden
dengesini kaybedip, ırmağa düşmezler mi? İki keçi, ırmakta bata çıka sürüklenmeye başlamışlar. Boğulmak üzereyken yaptıkları hatayı anlamışlar.
Son sözleri:
— Keşke ikimizde bu kadar inatçı olmasaydık! Olmuş.
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Aşağıda bölümleri karışık verilmiş metni okuyunuz ve bölümlerini
düzenleyerek numaralandırınız.

Tİ
R

BENEKLİ KUZU
Onu su ile yıkamaya karar verdi. Su ile yıkadı ama siyah benekleri çıkmadı.
O zaman benekli kuzuyu dereye götürmeye karar verdi. Benekli kuzuyu
dereye götürdü ve orada yıkadı. Ama yine de o benekler çıkmadı. Bu sefer
anne koyun kuzusunu çobanın yanına götürdü. Çoban kavalını çalıyordu.
Anne koyun ile benekli kuzuyu görünce ayağa kalktı. Benekli kuzuyu kucağına aldı ve onu aman ne güzel kuzu diye öpmeye başladı.

EK

Anne koyun, kuzusunu benekleri ile sevmesini öğrendi. Benekli kuzuyu kardeşlerinin yanına götürdü ve hep mutlu bir şekilde yaşamaya başladılar.

Anne koyunun dört tane küçük kuzusu vardı. Bunlardan üç tanesi kar gibi
beyazdı. Bir tanesinin ise siyah benekleri vardı. Koyun benekli kuzunun kirli
olduğunu düşünüyordu.

GELİŞME
BÖLÜMÜ

Ö

R

N

GİRİŞ
BÖLÜMÜ
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SONUÇ
BÖLÜMÜ

OLAY NEDİR?
Kısaca hikâyede yaşananlar
KAHRAMANLAR KİMLERDİR?
Hikayede olayı yaşayan kişiler.

Tİ
R

HİKAYE
UNSURLARI

HANGİ ZAMAN DİLİMİNDEDİR?

Olay ne zaman yaşanmaktadır?
YER NERESİDİR?

Hikayede olayın yaşandığı yer.

EK

Aşağıdaki metni okuyunuz ve hikaye unsurlarını yazınız.
YAĞMURDAN KAÇIYORUM

Ö

R

N

Yağmurlu günde Hoca pencerenin kenarında otururken. Yağmurda ıslanmamak için kaçan bir komşusunu görür. Pencereyi açarak,
— Çok yazık, sana hiç yakıştıramadım.
İnsan hiç Allah’ın rahmetinden kaçar mı, diye seslenir.
Onu duyan adam utanarak yavaş yavaş yürümeye başlar. Tepeden tırnağa kadar ıslanır. Başka gün Hoca dışarıdayken yağmur yağmaya
başlar. Hoca evine doğru koşarken komşusu pencereden seslenir.
— Heyy Hoca’m ayıp değil mi? Allah’ın rahmetinden niçin kaçıyorsun?
Hoca kendisinden emin koşarken şöyle der:
Ne diyorsun komşum. Ben rahmetten kaçmıyorum. Tam tersi yere düşen rahmeti çiğnememek için koşuyorum.

Kahramanlar

HİKAYE UNSURLARI

Yer

Olay

Zaman
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Aşağıdaki hikayeyi okuyup hikaye unsurlarını yazınız.
Tilkiyle Oduncu

Yer

Olay

Zaman

EK

Kahramanlar

Tİ
R

Tilkinin biri, arkasına düşen avcılardan kurtulayım derken karşısına bir oduncu çıkmış: “Bir
yer göster de saklanayım!” diye ona yalvarmış. Oduncu: “Benim kulübeye gir, orada görmezler seni” demiş. Az sonra avcılar gelmiş, oduncuya: “Buralarda bir tilki görmedin mi?”
diye sormuşlar. Oduncu ağzıyla: “Görmedim!” dermiş, ama bir yandan da eliyle işaret
edip hayvanın nereye saklandığını gösterirmiş. Avcılar oduncunun dediğini duymuş, eline bakmamışlar. Tilki onların geçip gittiğini görünce saklandığı yerden çıkmış, hiçbir şey
söylemeden uzaklaşmak istemiş. Oduncu şaşırmış: “Nasıl oluyor! Sana iyilik ettim, canını
kurtardım, sen bana bir teşekkür bile etmiyorsun!” diye siteme başlamış. Bunun üzerine
tilki: “Ben sana teşekkür ederdim, ederdim ama dilinle elin birbirine uymadı ki!” demiş.

N

Aşağıda verilen hikaye unsurlarıyla bir hikaye yazınız.

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

R

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

Olay: Ormanda kestane
toplamaya giden bir
ailenin yaşadıkları.

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

Ö

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

Kahramanlar: Aile üyeleri,
anne , baba, çocuklar

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

Yer: Orman

Zaman: Bir cumartesi
günü

METNİN BÖLÜMLERİ
Bir metinde üzerinde durulan olay, durum, kavram, düşünce ve sorun metnin konusudur.
Bütün metinlerin bir konusu vardır. Bir metnin konusunu bulmak için:
• Metinde ne anlatılıyor?
• Metinde neyden bahsediliyor?
Konu, yargı biçiminde olmaz.

Tİ
R

Sorularını kendimize sormalıyız. Bu sorulara verdiğimiz yanıtlar metnin konusunu oluşturur.

Günlerden bir gün bay karga konmuş bir dala Koca bir peynir
ağzında.
Tilki peynirin kokusunu almış gelmiş:

EK

— Günaydın, Sayın Karga, demiş;

Bu ne güzellik böyle: Bakmaya doyamıyorum size. Şu tüylere bakın,
pırıl pırıl;
Sesiniz bilmiyorum nasıl; O da renginiz kadar güzelse. Ne yalan
söyleyeyim, bu ormanda güzel yoktur üstünüze.
Karga bu sözlere bitmiş:

— Şuna bir gak diyeyim de ses görsün, demiş;

N

Gak der demez peynir düşmüş, tilki yutmuş.
— Kara bayım, demiş kargaya;

Ö

R

Şu sözümü hiç unutma, Kaptırdığın peynire değer: Her dalkavuk çıkarı için över, Yüzüne güler,
peynirini yer. Karganın aklı gelmiş başına , İş işten geçtikten sonra

Metnin konusu: Tilkinin kurnazlıkla
kargayı kandırması
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