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       ORMAN 

Orman yurdun tеmеlidir, 

Nеsillerin еvvеlidir, 
Hеr sanatın ilk еlidir, 
Ormandaki varlığa bak. 

Orman mеmlеkеtin süsü, 
Hеm ufağı, hеm irisi, 
Hеr dalında bir kuş sеsi, 
Ormandaki varlığa bak. 

Çiçеkler açar rеnk rеnk, 
Dağları süsler gülerеk, 
Sеlleri önler еmеrеk, 
Ormandaki varlığa bak. 

Gеmi olur, suda yüzеr, 
Uçak olur, göktе gеzеr, 
Kalеm, kağıt nеler yazar, 
Ormandaki varlığa bak. 
                          Âşık Vеysеl  

  
 
 
 

 
  Aşağıdaki soruları şiire göre yanıtlayın. 
 

1-  Şiirin ana duygusu nedir? 

 

 
 
 

2-  Şiire göre orman ile ilgili bilgilerden 
hangisi yanlıştır? 
 
 
 
 
 

3-  Şaire göre hangisi ormandan elde 
edilen ürünlerden değildir? 
 
 
 
 

4-  Şiire göre aşağıdaki bilgilerden  
hangisi kıtadan yanlıştır? 
 

 
   
 
 

 
       
 Sabah kahvaltısında peynir ( ) bal ( ) 

kaymak ve zeytin yedim( ) 

 Hangi takımı tutuyorsun( ) 

 Annem çok güzel bir yemek pişirdi( ) 

 Halam ( ) amcam ve babam beraber 

iken fotoğraflarını çektim( ) 

 Okula yürüyerek mi geldin ( ) 

 Fatihler nerede oturuyor ( ) 

 Bugün ödevimi erkenden bitirdim( ) 

 Yardım edin( ) 

 Teyzem kekin içerisine çikolata ( ) 

çilek ve böğürtlen koymuş( ) 

 Bugün sınıfımızda Hasan( ) Raziye ( ) 

Nehir ve Osman yoktu( ) 

 Pazardan elma ( ) armut ( ) çilek 

aldık( ) 

 İlkokul 2( ) sınıfa gidiyorum( ) 

 Saat 08( )10’da uçak kalkacak( ) 

 Bu soruyu nasıl çözdün( ) 

 Esma kırtasiyeden kitap ( ) boya ( ) 

defter ve cetvel aldı( ) 

 Dr( ) Burhan Bey ameliyata girmiş( ) 

 Ali, eve ne zaman geldi( ) 

 Doktor ne zaman gelir bilmiyorum( ) 

Esma Hüma 

Orman memleketin süsüdür. 

Orman dağları süsler.  

Araba Olur yolda gezer. 

Günlük Görevim - 10 

 Ormanın büyüklüğü 

 Orman sevgisi 

 Ormanın güzelliği 

Tencere-tava 

Gemi-uçak 

Kalem-kağıt 

Aşağıdaki cümlelerde parantez içine ( ) uygun 
noktalama işaretlerini koyalım. 

Şiiri üç defa okuyunuz. Her okuma da bir 
ağaç boyayınız. 

 

Şiirde eş anlamlı kelimeler vardır. 

Şiir dört kıtadan oluşmuştur. 

Şiirin şaiiri belli değildir. 


