
Klasse 9 – WPI Türkisch – Fr. Türker 

 

Sevgili Öğrencilerim, 

Umarım hepinizin hem sağlığı hem de keyfi yerindedir. Şu günlerde hepimizi 

sınayacak olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Şimdi önemli olan, sadece 

kendimizi değil, başkalarını da düşünmemizdir. Lütfen gerekmedikçe 

başkalarıyla temasa geçmeyin, buluşmalar, toplantılar düzenlemeyin ki bir an 

önce “normal” hayatımıza geri dönebilelim. Eğer şu anki tavsiyelere uymazsak 

devlet, bizi (kendimizden) korumak için “sokağa çıkma yasağı” (Ausgangssperre) 

getirmek zorunda kalabilir. Hepimiz için hayat daha da zorlaşabilir. 

Bu yüzden lütfen bencil olmayın, biraz sabredin, evden çıkmayın. 

Okuma günlüğünü tatilden önceki son gün, yani 3 Nisan’da teslim etmenizi 

istemiştim. Bu şartlar altında günlüğü elbette ya tatilden sonra teslim 

edebilirsiniz ya da bilgisayarda yazarsanız e-posta yoluyla gönderebilirsiniz.  

Adresim: tuesa@igs-kathi.de 

Şimdilik kendinize iyi bakın. İleride çocuklarınıza anlatacağınız anılar 

topluyorsunuz şu anda, bir de bu açıdan bakın yaşadıklarınıza.  

Size ve ailenize sağlıklı günler dilerim.  

 

Sevgiler 

S. Türker 

   

  



 

 

No: Görev Puan 

 
Kapak 

İçindekiler 

 

1 
Kitapla ilgili beklentiler: 

Kitabın kapak resmi ve başlığından yola çıkarak kitabın içeriğiyle ilgili beklentilerini yaz. 

 

2 İlk bölümün özetini çıkar ve bu bölümle ilgili 10 soru hazırla ve cevaplandır.  

3 

Metnin, hoşuna giden iki bölümünü (komik, hüzünlü ya da heyecan verici bulduğun 

bölümler olabilir) farklı renkte bir kalemle dosyana geçir. 

Bu bölümleri neden seçtiğini yazılı olarak gerekçelendir. 

 

4 

Kitabın belli bir yerinden yola çıkarak bir karakterin açısından bir mektup (ya da bir iç 

monolog) yaz.                                        ya da 

Kitabın belli bir yerinden yola çıkarak bir karaktere mektup yaz.  

 

5 Sen bir gazeteci olsan, kitabın hangi karakterine hangi üç soruyu sormak isterdin?  

6 Kitabın bir bölümüyle ilgili bir resim çiz ya da dergi resimlerinden bir kolaj oluştur.  

7 

Karakterlerden bir tanesini seç (karakter analizi): 

a) Bu karakterle ilgili romanda hangi bilgiler veriliyor? (sayfa numarasını da belirt) 

b) Bu karakter, roman süreci içinde nasıl bir gelişme gösteriyor? 

c) Bu karakter hakkında sen de düşünüyorsun? Davranışlarını onaylayıp   

    onaylamadığını açıkla. 

 

8 

Karşılaştırmalar: 

a) Can ile Ali’yi dış görünüş, duygusal yapı ve karakter açısından karşılaştır. 

b) Eylül’ün ailesini, yaşam koşullarını ve hayata olan bakış açılarını kendi veya  

    çevrendeki ailelerinkiyle karşılaştır. 

 

9 

Genel sorular: 

a) Evlilik öncesi ilişkilerle ilgili düşüncelerini gerekçelendirerek açıkla. 

b) Aldatmak ve aldatılmak affedilmeli mi? Bu konuyla ilgili kendi düşüncelerini  

     gerekçelendirerek açıkla. 

 

 Ek çalışmalar  

 Dil kullanımı  
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