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ÇİVİ

Bir tüccar atına atlayıp, uzak kentlerin birine gitmiş. Elindeki kıymetli taşları satarak tekrar
yaşadığı kente dönmek arzusunda imiş. Öğle üzeri bir yerde mola vermiş. Atının bakımını yapan
uşak; “Efendim!” demiş. “Atınızın sol arka ayağının nalından bir çivi noksan. Çiviyi
çakmamı ister misiniz?” Tüccar; “Bir şey olmaz!” demiş. “Vakit kaybetmeme gerek yok.
Nasıl olsa altı saatlik yolum kaldı, gidene kadar da nal düşmez herhalde.”
İkindi üzeri bir konakta, tekrar dinlenmek için mola vermiş. Atın yemini ve suyunu veren uşak
tüccara; “Efendim!” demiş. “Atınızın sol arka ayağının nalı yok. Ne yapmamı
istersiniz?” Tüccar; “Hiçbir şey yapmayın!” demiş. “Şunun şurasında birkaç saatlik
yolum kaldı. Vakit kaybetmeden yoluma devam etmem lazım. Gidene kadar bir şey
olmaz.”
Adam yola çıkmış. Fakat çok geçmeden at aksamaya başlamış. Bu topallama uzun sürmemiş.
Sonunda yere düşen atın bir ayağı kırılmış. Adam çaresiz atı bırakmış. Onun yükünü de sırtına
alarak, yolun geri kalan kısmını yürüyerek tamamlamak zorunda kalmış.
Sonra da; “Aaah, benim akılsız kafam aah!” demiş. Bütün bunlar bir tek çivi yüzünden geldi
başıma. Beş dakika bekleyip çiviyi çaktırsaydım, hem saatlerce yürümemiş olacaktım. Hem de at,
boşu boşuna ölmeyecekti.
Büyük Türk hakanı Atilla; “Atımın nalındaki bir çivi düşseydi, bu büyük ülke olmazdı!”
demiş. “Ama nasıl olur?” demişler. “Bir çivi bir ülkeyi nasıl kurtarır?” Atilla cevap vermiş;
“Bir çivi bir nalı, bir nal bir atı, bir at bir komutanı, bir komutan bir orduyu, bir ordu
da koca bir ülkeyi kurtarır. Şimdi anladınız mı? Bir çivinin eksikliği, ne kadar büyük
kayıplara sebep oluyormuş.”
Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Tüccar, nereye gitmiş?
...........................................................................................................................................
2. Tüccar, yanında ne taşıyormuş?
...........................................................................................................................................
3. Uşak, tüccarı neden uyarmış?
...........................................................................................................................................
4. Tüccar, niçin uyarıları dikkate almamış?
...........................................................................................................................................
5. Uyarılara uymayan tüccarın başına ne gelmiş?
...........................................................................................................................................
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Aşağıda aynı anlama gelen atasözlerini eşleştiriniz.
Körle yatan şaşı kalkar.

Yalnız taş duvar olmaz.

Bir elin nesi var, iki elin sesi var.

İşleyen demir pas tutmaz.

Yazın başı pişenin kışın aşı pişer.

Sakla samanı gelir zamanı.

Keskin sirke küpüne zarar.

Üzüm üzüme baka baka kararır.

Ak akçe kara gün içindir.

Öfkeyle kalkan zararla oturur.

Aşağıda verilen cümlelerde “ki” ekinin yazımında hata yapılmış cümlelerin kutucuğuna “Y”, doğru
yazılmış cümlelerin kutucuğuna “D” yazınız.
Çiçekleri sula ki kurumasınlar.

Çantamda ki kalemler kaybolmuş.

Anladımki daha çok çalışmalıyım.

Masadaki vazoyu gül koydum.

Akşam ki sinema kaçta başlıyor?

Duydumki bize gelecekmişsin.

Okuldaki gürültü birden kesildi.

Eve geldiğimde baktım ki o da gelmiş.

Demekki uyanamadı.

Sepette ki elmalar çok tatlı.

Aşağıdaki verilen cümlelerdeki boşlukları, ayrı ve bitişik yazılışlarına dikkat ederek “-de” eki veya
“-de” bağlacıyla tamamlayınız.
Sen ....... parka gelecek misin?

Salih ....... sırasını bekliyor.

Mustafa ....... İstanbul’a gitti.

Kalemlerini okul ........ unutmuş.

Çocuklar bahçe ....... ip atlıyor.

Dolap ....... aradığını bulamadı.

Murat ....... çok yetenekli biridir.

Ela ....... Ece kadar çalışkandır.

Bayramda dayımın ........ elini öptüm.

Sınav ....... problemleri çözmeyi unutmuş.
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