1- Sahnede geçmektedir.
2- Meraklı bir kişiliğe sahiptir.
3- Kaldıraç ve Arşimet yasası.
4- II. Heiron ağzından dile getirilmiştir.
5- Sahiptir. Arşimet Yasası’nı açıkladığı bölümden anlaşılmaktadır.
6- İpek, Arşimet, Arşimet Yasası, II. Heiron.
7- Geniş bir hayal gücüne sahiptir.
8- Isaac Newton karakterine yer verirdim. Suyun kaldırma kuvvetini Arşimet, yer
çekimi kanununu da Newton bulmuştur. İkisinin verdiği bilgilerle bu konu daha iyi
anlaşılabilirdi.

Her ikisi de anlatılmaktadır.
Metindeki kişilerin ağzından anlatılmıştır.
Evet

Konuşanın durumunu açıklamak ve
göstermek amacıyla kullanılmıştır.
Evet

Kaynak: 6. Sınıf Türkçe Ekoyay
Yayınları Buldum Buldum Metni Sayfa
191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201 Soruları ve Cevapları

1. buhar → buhar (kök)
2. dalgıçtan → dal (kök) – gıç (yapım eki) – tan (çekim eki)
3. inek → inek (kök)
4. bakıcı → bak- (kök) – ı – cı (yapım eki)
5. insanlar → insan (kök) – Lar (çekim eki)
6. kolluk → kol (kök) – luk (yapım eki)
7. fark et- → fark (kök) – et- (yapım eki)
8. yıldızımız → yıldız (kök) – ı – mız (çekim eki)
9. çekyat → çek (kök) – yat (kök)
10. akbaba → ak (kök) – baba (kök)
11. tavukçular → tavuk (kök) – çu (yapım eki) – lar (çekim eki)
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Merhaba ben Newton
Bir gün evimin önündeki ağacın altında otururken düşünmeye başladım. Fizik kuralları ile
ilgili bazı soru işaretleri vardı aklımda. Bir anda bir rüzgar esti ve kafama kocaman bir elma
düştü.
Başımın ağrısı geçince uzun uzun düşündüm.
Acaba bu elma neden düştü?
O günden sonra yer çekimi diye bir kuralın olduğunu anladım.
Bununla beraber fizik kurallarına bir yenisi daha eklendi.

(Zeynep elinde iki elmayla gelir. Elmanın birini masa başında ders çalışan Özlem’e verir.)
Zeynep — Yıkanmıştır.
Özlem — Sağol. (———Elmadan bir ısırık alır.———) Mımm… Tatlı elmaymış.
Zeynep — Dersin bitti mi?
Özlem — (Bir süre ağzının dolu olduğunu işaret ederek konuşamayacağını anlatır. Daha sonra başıyla “evet” der. Elmayı
yuttuktan sonra da konuşur.) Eh işte… Bitti gibi…
Zeynep — ——Sana bir soru sorayım.———— İster misin?
Özlem — Sor.
Zeynep — (Yemekte olduğu elmayı göstererek) Bilimsel olarak bu elma sana neyi anımsatıyor?
Özlem — ———Ne olabilir ki?———— Bu, ısırılmış bir elma… O kadar. İnsanların elma yediğini anlatıyor.
Zeynep — Düşün… Bilimsel olarak dedim.
Özlem — Botanik bilimi açısından sana elmayı anlatabilirim. Bu hafta yeni okuduk. Elma, gülgillerden bir meyvedir. Ilıman
bölgelerde yetişir. Kışın soğuğuna da dayanıklıdır. Yeterince bilimsel oldu mu Zeynep Hanım?
Zeynep — Belki. Benim öğrenmek istediğim o değildi ama… Başka bir şeydi.
Özlem — Yurdumuzda Amasya yöresinde yetişir. En ünlü, en çok aranan elma Amasya elmasıdır.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka… Vitaminli, yararlı bir meyvedir.
Zeynep — Başka?
Özlem — Başka başka… Başka sorun yok mu başkadan başka?
Zeynep — Bir ipucu verebilirim. Sorumun yanıtı ————bilim adamı———— ile ilgili.
Özlem — Bilim adamı mı? Ne demek yani? Bu bilim adamı elmayı çok mu seviyormuş?
Zeynep — Bu bilim adamı buluşunu elmaya borçlu.
Özlem — Anladım. Bu bilim adamı —————elma yemiş ve çok akıllı birine dönüşmüş————— Bildim mi?
Zeynep — Elmanın bir insanı akıllı yapıp yapmadığını bilmiyorum ama sana bir ipucu verebilirim. Hani elma————kafasına
düşmüş————
Özlem — (Elmasını ısırarak) Nasıl düşmüş?
Zeynep — Yukarıdan. Hani ağacın altında oturup dinlenirken…
Özlem — Gökten düşmüş yani… O zaman üç elma düşmüştür. Biri sana, biri bana, biri de bilim adamına…
Zeynep — (————Özlem’in sözünü keser———— ) Masal anlatmıyorum ben… Elma düşünce o bilim adamı ne yapmış?
Özlem — ————Elmayı yemiş mi?——————
Zeynep — Off… Aklına elma yemekten başka bir şey gelmiyor mu?
Özlem — Bir ipucu daha ver…
Zeynep — ———Fizikçi ve———— matematikçi. İlk aynalı teleskobu da o yapmış.
Özlem — Başka?
Zeynep — Renk ve ışık üzerine çalışmalar da yapmış.
Özlem — ————Ne gibi çalışmalar———— ?
Zeynep — Beyaz ışığın prizmadan geçirildiğinde değişik renkte bileşenlere ayrıldığını açıklamış. Beyaz ışığın ayrıştığında
gökkuşağı renklerini oluşturduğunu saptamış.
Özlem — Peki, yere düşen elmayı ne yapmış? ———Yemiş mi———?
Zeynep — Of… Yine mi? Hayır efendim, yememiş.
Özlem — Niçin?
Zeynep — Çünkü… Bilgin olduğu için düşünüyormuş. Elmanın yere düşmesini izlemiş, sonra da evrensel —————yer
çekimi yasasını—————— bulmuş.
Özlem — ————Bu kişi Newton mu yoksa?———————
Zeynep — Çok şükür… Sonunda bilebildin.
Özlem — Bu bilgin aynı zamanda hem astronom hem de felsefeci. Tam yirmi bir yaşındayken profesör olmuş. 1661’de.
Düşünsene ne kadar gençmiş.
Zeynep — ————Bu kadar şeyi nasıl öğrendin?——————
Özlem — Nivtın yarın için ev ödevimdi…
Zeynep — Biliyordun da neden beni oyaladın? Bilmiyormuş gibi yaptın.
Özlem — Sen de beni oyaladın. Seni sınamak istedim. Bakalım neler biliyor diye…
Zeynep — ———Bir elma daha ister misin?———————
Özlem — Nivtın’ın elması olsun ama…

