
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   BETĠMLEME YAPMAYI ÖĞRENĠYORUM 
Sözcüklerle resim yapar gibi bir eĢyayı yada kiĢiyi anlatmaya betimleme 
denir.Ġnsan,hayvan,bitki,deniz,araba yani gördüğümüz bütün Ģeyler betim-
lemenin konusu olabilir. 
KiĢiler betimlenirken: GörünüĢleri,giyiniĢleri,davranıĢları ve huyları yazılır. 
Yer ve nesneler betimlenirken: Renk,biçim,büyüklük vb. yazılır. 
 

Dedemin, köyde bahçe içerisinde,iki katlı sarı boyalı 
turuncu kiremitli bir evi vardı.Evin sağ yanında 
boyu,evin çatısını geçmiĢ bir meĢe ağacı 
bulunuyordu.Evin önünde dedemin vakit geçirebileceği 
küçük bir hobi bahçesi vardı.Evin ikinci katında yönü 
bahçeye bakan bir balkon yer alıyordu.Yaz akĢamları 
bu balkonda çok güzel sohbetler eder, dedemle 
güzel vakit geçirirdik. 

 

 

 

 

 

“K›rm›z› bir burnu vard›. Gözleri kocamand›. Sol 
yana¤›na,gözünün hemen alt›na alt alta iki mavi y›ld›z 
çizmiĢti.Gözlerinin çevresini boyam›Ģt›. Bu yüzden 
gözleri oldukça dikkat çekiyordu. Dudaklar› daima 
gülümsüyordu. Üzerinde mavi, sar›, pembe yuvarlak 
desenlerin oldu¤u uzun kollu bir gömlek vard›. 
Alt›nda paçalar› çok bol olan siyah bir pantolon 
vard›.” 
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AĢağıda betimlemesi yapılan varlığın resmini sağ taraftaki boĢ kutucuğa yapınız. 

AĢağıdaki resmin, betimlemesini sol taraftaki boĢ kutucuğa yazınız. 

http://www.google.com.tr/imgres?q=s%C3%BCper+ferrari&hl=tr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADBF_en___TR306&biw=1617&bih=688&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=PtToYYVx7d-_GM:&imgrefurl=http://www.gkgk.sakarya.edu.tr/%3Fsec%3Db1&docid=RLgmailV1gucjM&imgurl=http://www.gkgk.sakarya.edu.tr/basarioykuleri/b1_clip_image002_0000.jpg&w=450&h=302&ei=ZS9NT8bbCqPD0QW9ycwg&zoom=1&iact=rc&dur=3&sig=103081664269108690430&page=5&tbnh=150&tbnw=200&start=94&ndsp=28&ved=1t:429,r:24,s:94&tx=118&ty=59


 

BETĠMLEME KONUSU BETĠMLENEN VARLIĞIN RESMĠ 
Evimizde beslediğimiz üç tane hayvanımız 
vardı.Bunlardan iki tanesi kedi,diğeri ise 
köpekti.Kedilerimizden sarı beyaz renkli olanının adı 
MinnoĢ,kahverengi çizgili olanın ise adı Tekir 
idi.Ailemizin yaramaz köpeğinin adı ise 
Boncuk’tu.Boncuk,çok tatlı görünmesine rağmen,kıskanç 
bir hayvandı.Ne zaman Tekir ve MinnoĢ ile oynamaya 
kalksam hemen yanıma gelir oyun bozanlık 
ederdi.MinnoĢ ile Tekir su kovasında oynamayı çok 
severlerdi. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Yandaki resimde gördüğünüz resmin betimlemesini yapınız. 
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Öğretmeninizin dıĢ görünüĢü(fiziksel özellikleri):.............................. 
........................................................................................................................................ 
Öğretmeninizin olumlu ve olumsuz huyları:....................................... 
........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................... 
Öğretmeninizin giyiniĢleri.............................................................................. 
....................................................................................................................................... 
Öğretmeniniz davranıĢları........................................................................... 
...................................................................................................................................... 

Öğretmeninizin betimlemesine uygun resmi 
aĢağıya yapınız. 

 
 
 
 
 
 

 

 

Koçum, sürümüzün en güçlü hayvanlarından biriydi. 
Kap kara gözleri vardı.Beyazlı siyahlı süslü kuyruğu 
yere kadar uzanıyordu.Parlak ve kabarık yünleri çok 
hoĢtu.Kulaklarında siyah benekleri onu daha da Ģirin 
gösteriyordu.Koçumun boynuzları ise aĢağıya doğru 
kıvrılıyordu.Burnunun ucu ise siyah renkliydi. 

Betimlemede bahsedilen hayvanın resmini 
aĢağıya çiziniz. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. “Yüksekçe bir tepenin üstündeydi. Sabah uyand›¤›n›zda penceresinden çevrenizdeki her yeri görmeniz mümkün 
oluyordu.Bahçesindeki a¤açlar ise hayvanlar için harika yuvalard›.” 
Paragrafta betimlemesi yap›lan yer aĢa¤›dakilerden hangisidir? 
                a. ev                   b. pencere                     c. hayvanlar 
2. “Onun yan›nda oturup, onun ak›Ģ›n› seyretmek, içindeki küçük bal›klar› seyretmek güzeldir. ġ›r›l Ģ›r›l sesi bana huzur 
verir, s›rt›m› yaslad›¤›m a¤açtan saatlerce onu izlerim.”Yukar›da betimlemesi yap›lan nedir? 
                a. deniz               b. akvaryum                   c. dere 
3.Simsiyah tüyleri,uzun ve parlaktı.Gagasını her açıĢta,pek de güzel olmayan ötüĢü kulakları tırmalardı. 
  Yukarıda tanımı yapılan Ģey nedir? 
                a.Çocuk               b.Ġnek                  c.Karga 
                               ġĠRĠN KIRġEHĠRLĠ 

http://www.google.com.tr/imgres?q=k%C3%B6pek&hl=tr&sa=X&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4ADBF_en___TR306&biw=1617&bih=688&tbm=isch&prmd=imvnsl&tbnid=UZMbOobGG2HWDM:&imgrefurl=http://www.sevcil.com/yaz-aylarinda-kedi-ve-kopek-bakimi.html&docid=7aWNHbry5B0_VM&imgurl=http://www.sevcil.com/wp-content/uploads/kedi-kopek-foto.jpg&w=1024&h=768&ei=2C9NT_CBDcfL0QWgn6GeBQ&zoom=1&iact=rc&dur=288&sig=103081664269108690430&page=5&tbnh=151&tbnw=210&start=110&ndsp=29&ved=1t:429,r:23,s:110&tx=109&ty=62

