
 

  



 

 

İ  İ  İ  İ                    

İ  İ  İ  İ                    

İ  İ                         

İ  İ                         

                           

                           

                           

                           

                           

Test No: 7 
Türkçe -1 
Çalışma Kağıdı 
 

1 



 

 

i   i   i   i                 

i   i   i                    

i                           

                            

                            

                            

                            

                            

                            

Türkçe -1 
Çalışma Kağıdı 
 

Test No: 7 

2 



İ  i  İ  i  İ  i  İ  i  İ  i               

İ  i  İ  i  İ  i  İ  i                    

İ  i                                  

                                     

                                     

il   il    il                           

il   il                                

                                     

                                     

li   li   li                           

li   li                               

                                   

                                   

                                   

Türkçe -1 
Çalışma Kağıdı 
 

Test No: 7 

3 



ik   ik    ik                                        

                                                  

ki    ki     ki                                      

                                                  

 

                              Ali   Ali    Ali                    

                              Ali   Ali                          

                              Ali   Ali                          

Ali   Ali    Ali                                     

Ali                                                

                                                    

 

                              İki  İki  İki   İki                     

                              İki  İki  İki   İki                     

                              İki  İki                              

İlke  İlke                                            

İlke  İlke                                            

İlke                                                

Türkçe -1 
Çalışma Kağıdı 
 

Test No: 7 

4 



                              kekik    kekik   kekik               

                              kekik                               

                              kekik                                                           

kekik    kekik                                        

kekik                                                

                                                   

                              elli     elli                      

                              elli                               

                              elli                                                                                                      

elli                                                 

                                                     
 

İlke iki elek al. 

İlke Ali ile kek al. 

Ali iki keki al. 

Ali ile Ela aile. 

İlke elekle ele. 

İlke elli kek elle. 

Lale ekli kek al. 

 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

 

Türkçe -1 
Çalışma Kağıdı 
 

Test No: 7 

5 



         Merhaba Sevgili Öğrencim, 

 Geçtiğimiz hafta zamanı planlama üzerine çalışmıştık.  

Umarım doldurman için bıraktığım haftalık zaman çizelgesini 

doldururken keyifli zaman geçirmişsindir.  

 Bu haftaki konumuzu merak ediyor musun? Eveeeet, dediğini duyar 

gibiyim  Hemen söylüyorum: Motivasyon ve Hedef Belirleme. 

 Nedir Motivasyon? 

Motivasyon, insanı belirli bir amaç 

için harekete geçiren güçtür. Yani kişinin 

kendi kendini harekete geçirebilmesidir. 

Hani günlük yaşamda hep bazı kararlar 

alırız. Kitap okumak, bir müzik aleti 

çalmak, satranç öğrenmek gibi… Bu 

kararları alırız ama zaman zaman 

bazılarını yerine getirmeyiz. İşte bu 

kararları yerine getirmemizi sağlayan şey 

motivasyondur. 

Evet bunu gerçekten yapmak istiyorum ve bunu yapmamı 

sağlayacak güç bende demektir motivasyon. Eğer yaşamda hedeflerimize 

ulaşmak için, kendi kendimizi içten motive edebiliyorsak, başkaları bize 

dıştan herhangi bir ödül sağlamasa da yapmak istediğimizi sadece kendi 

istediğimiz için yapabiliyorsak, motivasyonumuz var demektir. 

Motivasyonu artıran bazı etkenler 

vardır ve bu etkenlerin başında kişinin 

hedefinin olması gelir. Başarıya giden 

yolda öncelikle yapılması gereken şey 

hedef belirlemektir.   
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Hedefler, yapmamız gereken çalışmaların planlanmasında  

bize yol gösteren kılavuzumuzdur.  

Hedefiniz, gerçekçi, yetenek ve ilgilerinize uygun olmalıdır. 

Gerçekçi olmayacak kadar yüksek ya da ulaşabileceğinizin çok altında 

kalan hedefler, sizi hem başarısızlığa hem 

hayal kırıklığına sürükleyebilir. 

Şimdi kendine şu üç soruyu sormanı 

istiyorum: 

1) 1 sene sonra nerede olmak istiyorum? 

2) 5 sene sonra nerede olmak istiyorum? 

3) 10 sene sonra nerede olmak istiyorum? 

Bu soruların cevabını bul ve kendine 

hedef belirle… Hedefin seni çalışmaya 

motive eder. 

 

Unutma; 

 Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgâr yardım etmez… 

 

 

Gelecek hafta görüşmek üzere  
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