Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastğn yerleri toprak diyerek geçme, tan:
Düşün altndaki binlerce kefensiz yatan.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dünyalar alsan da bu cennet vatan.

Çatma, kurban olaym, çehreni ey nazl hilâl!
Kahraman rkma bir gül! Ne bu şiddet, bu celâl?
Sana olmaz dökülen kanlarmz sonra helâl.
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl.

Kim bu cennet vatann uğruna olmaz ki feda?
Şüheda fşkracak toprağ sksan, şüheda!
Cân, cânân, bütün varm alsn da Huda,
Etmesin tek vatanmdan beni dünyada cüda.

Ben ezelden beridir hür yaşadm, hür yaşarm.
Hangi çlgn bana zincir vuracakmş? Şaşarm!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarm.
Yrtarm dağlar, enginlere sğmam, taşarm.

Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli:
Değmesin mabedimin göğsüne nâmahrem eli.
Bu ezanlar -ki şehadetleri dinin temeliEbedî yurdumun üstünde benim inlemeli.

Garbn âfâkn sarmşsa çelik zrhl duvar,
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasl böyle bir iman boğar,
Medeniyyet dediğin tek dişi kalmş canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- taşm,
Her cerîhamdan İlâhî, boşanp kanl yaşm,
Fşkrr ruh- mücerret gibi yerden na’şm;
O zaman yükselerek arşa değer belki başm.

Arkadaş, yurduma alçaklar uğratma sakn;
Siper et gövdeni, dursun bu hayâszca akn.
Doğacaktr sana va’dettiği günler Hakk’n;
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanl hilâl!
Olsun artk dökülen kanlarmn hepsi helâl.
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihlâl;
Hakkdr hür yaşamş bayrağmn hürriyyet;
Hakkdr Hakk’a tapan milletimin istiklâl!

Mehmet Âkif Ersoy

GENÇLİĞE HİTABE
Ey Türk gençliği! Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dâhilî ve hâricî bedhahlarn olacaktr. Bir gün, istiklâl ve cumhuriyeti
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atlmak için, içinde bulunacağn
vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok
namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek
düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün
tersanelerine girilmiş, bütün ordular dağtlmş ve memleketin her köşesi bilfiil
işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere,
memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hyanet
içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini,
müstevlîlerin siyasî emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
harap ve bîtap düşmüş olabilir.
Ey Türk istikbalinin evlâd! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen,
Türk istiklâl ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhtaç olduğun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatürk

5. OKUMA

ZİHNİNİZİ ETKİLİ HÂLE GETİRECEK
İPUÇLARI

“Akıllıca” Beslenin
Yediğimiz besinler beynimizin verimini etkileyebilir. Yaban mersini,
domates, yumurta ve brokoli gibi bazı gıdalar zekâ ile ilgili işlevlerimizi
iyileştiriyor. Bununla birlikte, somon balığı ve keten tohumu gibi omega-3 yağı
açısından zengin gıdalar beyni güçlendiren besinlerin ön sıralarında yer alıyor.
Bu gıdalardaki yüksek yağ asidinin daha sağlıklı beyin hücrelerini desteklediği
düşünülüyor. Ayrıca, yağlı balıklarda bulunan DHA adlı yağ asidi, Alzheimer
(Alzaymır) hastalığı riskini ortadan kaldırmaya yardımcı oluyor.

Hayal Kurun
Hayallere
kapılmanın
zihinsel
yeteneklerle
ne
ilgisi
var,
diye
düşünebilirsiniz. Oysa araştırmalara göre
hayal kurmak, yüksek beyin kapasitesinin
(anlama düzeyi çok yüksek bir beynin)
işareti olabilir. Yabancı bir teknoloji
enstitüsünün yaptığı araştırmada; sık
sık hayal kuranların, hayal kurmayanlara göre düşünce ile ilgili ve yaratıcı
testlerde daha yüksek puanlar aldığı belirlendi. Sürekli hayal kuranların beyin
sitemlerinin daha verimli olduğu ortaya çıktı. Pencereden dışarı bakarken
hayallere daldığınızı fark ederseniz kendinize kızmayın, bu iyi bir şey olabilir.
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İnanırsanız Başarırsınız
Bir araştırmaya göre kişinin kendine
güvenmesi, zekâsını geliştirmenin de
harika bir yoludur. Bir sınıftaki öğrencilere
daha zeki olmalarının mümkün olduğu
söylendikten sonra derste anlatılanların
%85’ini öğrendikleri görülmüştür. Başka
bir sınıftaki öğrenci grubuna ise daha zeki olmalarının mümkün olmadığı
söylenince bu öğrencilerin, bilgilerin yalnızca %54’ünü öğrenebildiği gözlenmiştir.

Sosyalleşin
(Toplumsallaşın / Çevrenizdekiler
İle Uyumlu İlişkiler Kurun)
Sosyal olmak sadece eğlence için değil,
beynimiz için de önemlidir. İster ev halkıyla
oyun gecesi olsun ister arkadaşlarla
sohbet... Bu tarz sosyalleşmelerin hafıza
işlevlerini geliştirdiği ve koruduğu görülmüştür. 1998-2004 yılları arasında
yürütülen bir araştırmada, bir grup insana iki yılda bir hafıza testleri
yapılmıştır. Bu araştırmada gözlemlenen insanlar arasında daha “sosyal”
olanların, diğerlerinden daha yüksek puanlar aldığı görülmüştür.

Spor Yapın
Düzenli
spor
yapmak,
zihnimizi
dinç
(aktif)
tutmanın
yanı
sıra
formda kalmamıza da yardımcı olur.
Araştırmalara
göre
düzenli
spor
yapanların
beyinlerindeki
düşünme
ve hafıza bölgeleri daha büyüktür.
Araştırmalar, düzenli spor yapmanın
vücudun gerginlik ve iltihaplanma düzeyini azalttığını ayrıca beyinde yeni
kan damarlarının oluşumunu sağlayabileceğini göstermiştir. Spor yapmanın
gerginliği azaltması da beyne katkı sağlamaktadır. Çünkü gerginlik seviyesinin
yüksek olması düşünme şeklimizi ve hafızamızı olumsuz etkilemektedir.
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Roman Okuyun
Ders kitapları zekâmızı geliştirip yeni bilgiler
edinmemizi sağlamaktadır. Roman türündeki
eserleri okumamızın da duygusal zekâmızı
geliştirdiği düşünülmektedir. Kendimizi kaptırarak
okuduğumuz romanlardaki ayrıntıları (olay ve
olayların bağlantıları, mekân, zaman, kişi), gerçek
hayatta yaşasaydık bunlar beynimizdeki belli
bölgeleri uyarırdı. Örneğin, doğru ve yanlış ahlaki
kurallarla ilgili bir roman okumanın beynimizi
çalıştırdığı ve kahramanların yerine kendimizi koyma yeteneğimizi arttırdığı
bilinmektedir.

Enstrüman Çalmayı Öğrenin

Zekâmızın işlevlerini geliştirmek için,
gitarımızı veya başka bir müzik aletini
elimize almanın vakti gelmiş olabilir.
Müzik aleti çalmayı öğrenirken sadece
yeni bir beceri edinmiş olmuyoruz;
beynimizin neredeyse tüm bölgelerini
çalıştırıyor, dili kullanabilme ve zekâ ile
ilgili becerilerimizi de geliştiriyoruz.

How It Works, Ocak 2021
(4. sınıf seviyesine uygun şekilde düzenlenmiştir.)
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1.

“Akıllıca Beslenin” başlığı altında verilen besinleri ve bunların
yararlarını aşağıdaki tabloya yazınız.
Bunun için metinden yararlanınız.
Besinler

Yararları

2.

Yağlı balıklarda bulunan “DHA” adlı yağ asidi hangi hastalığa
yakalanma riskini ortadan kaldırıyor?

3.

“Hayal Kurun” başlığı altında “Oysa araştırmalara göre hayal kurmak,
yüksek beyin kapasitesinin (anlama düzeyi çok yüksek bir beynin) bir
işareti olabilir.” cümlesi kullanılıyor.
Cümledeki “yüksek beyin kapasitesi (anlama düzeyi çok yüksek bir
beynin)” ifadesi ile anlatılmak istenen hangisi olamaz?
A.

Üst düzey anlama yeteneği

B.

Yüksek kavrama düzeyi

C.

Hafızanın sınırlı olması

D.

Üstün zekâ
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4.

“Hayal Kurun” başlığı altında verilen bilgilere bakınız.
Yabancı bir teknoloji enstitüsünün yaptığı araştırma sonucunda hayal
kuran insanlarla ilgili hangi bilgiye ulaşılmıştır?

5.

“İnanırsanız Başarırsınız” başlığı altında verilen bilgilere bakınız.
Bu başlık altında farklı iki sınıfta bulunan öğrencilerle yapılan bir
araştırmadan söz edilmektedir.
Bu araştırmanın sonuçlarını, aşağıdaki tabloda işaretleyiniz.
Araştırma Örnekleri

Araştırmanın Sonuçları
Öğrenciler derste anlatılanların
yarısından biraz fazlasını
öğrenmiştir.
Öğrenciler derste anlatılanların
büyük çoğunluğunu öğrenmiştir.
Öğrenciler derste anlatılanların
yaklaşık dörtte birini öğrenmiştir.

1. Örnek
Bir sınıftaki öğrencilere
daha zeki olmalarının
mümkün olduğu
söylenmiştir.

Öğrenciler derste anlatılanların
yarısından biraz fazlasını
öğrenmiştir.
Öğrenciler derste anlatılanların
büyük çoğunluğunu öğrenmiştir.
Öğrenciler derste anlatılanların
yaklaşık dörtte birini öğrenmiştir

2. Örnek
Başka bir sınıftaki öğrenci
grubuna ise daha zeki
olmalarının mümkün
olmadığı söylenmiştir.
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6.

“Sosyalleşin (Toplumsallaşın / Çevrenizdekiler İle Uyumlu İlişkiler
Kurun)” bölümüne bakınız. Bu bölümde iki tür sosyalleşme önerisinde
bulunuluyor.
Bu önerileri yazınız.

7.

8.

		

1. Öneri:

		

2. Öneri:

Metne göre aşağıdakilerden hangisi sosyalleşmenin yararlarından biri
değildir?
A.

Eğlenmek

B.

Hareketliliği sağlamak

C.

Hafıza işlevlerini geliştirmek

D.

Hafızanın işlevlerini korumak

“Spor Yapın’’ bölümünden “düzenli spor yapma” ile ilgili neler
öğrendiniz?
Uygun olan bütün seçenekleri işaretleyiniz.

		

Zihni aktif tuttuğunu

		

Vücuttaki iltihaplanma düzeyini azalttığını

		

Beyindeki kan hücrelerini arttırdığını

		

Vücudu formda tuttuğunu

		

Beyinde yeni kan damarlarının oluşumunu sağlayabildiğini

		

Gerginliği azalttığını
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9.

“Roman Okuyun” başlığı altında ders kitapları ve roman türündeki
kitapların özellikleri veriliyor. Bu iki kitap türünün özellikleri nelerdir?
Yazınız.
Ders Kitapları

Roman Türündeki Kitaplar

Özellikler

10.

Aşağıdakilerden hangisi roman okumanın faydasını belirtir?
A.

Kahramanların zekâ seviyelerini

keşfetmek

11.

B.

Romanı okurken anlatılan olayların oluş sırasını belirlemek

C.

Kahramanların yaşadıkları zamanın özelliklerini bilmek

D.

Olayları ve ayrıntıları kahramanlarla birlikte yaşıyormuş gibi
hissetmek

Herhangi bir enstrüman çalmak aşağıdakilerden hangisini geliştirmez?
A.

Zekâyla ilgili işlevleri

B.

Sosyalleşme becerisini

C.

Dili kullanabilme yeteneğini

D.

Beynin tüm bölgelerinin çalışmasını
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12.

“Sosyalleşin (Toplumsallaşın / Çevrenizdekiler ile Uyumlu İlişkiler
Kurun)” bölümünde konuyla ilgili yapılan bir araştırmadan söz
edilmektedir.
Bunun amacı nedir?

13.

Siz olsaydınız bu metne nasıl bir başlık verirdiniz? Yazınız.

14.

Zihninizi etkili hâle getirmek için metinde verilen bilgilerden hangilerini
kullanırsınız?
Nedenini yazınız.
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