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1. 
BÖLÜM

2.2. Kedimizin adı "Küsküs"tür. Pamuk gibi tüyleri var. Kulakları 
simsiyahtır. Sevimli mi sevimli, bakmayın adının "Küsküs" oldu-
ğuna. Aslında hiç küskün değildir. Hep neşeli, hep mutludur.   

              Murat KOÇMurat KOÇ          

1.1. Kapat gözlerini, bak odana; ne nerede göremezsin. Pamuk 
tıka kulaklarına annenin sesini duyamazsın. Ne güzel koku-
yor babanın teni; olmazsa burnun hissedemezsin. "Bu yemek 
çok lezzetli olmuş." dilinin kıymetini bil. Yoksa tat alamazsın.

                                            Murat KOÇMurat KOÇ          
A  Paragraftan yararlanarak aşağıdaki organların görevlerini yazalım.

B  Paragrafta hangi duyu organımızdan söz edilmemiştir?

  ........................................................................................................................................................................................  

B  Aşağıdakilerden hangileri Küsküs'ün özelliğidir, işaretleyelim.

  
  

 alıngan  
  

 mutlu    
  

 uykucu  
  

 sevimli

 

A  Paragraftaki kedinin fiziksel özelliklerini yazalım.

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

	 Verilen	paragraflara	göre	soruları	cevaplayalım.

UYGULAMA - 1

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................
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1. 
BÖLÜM

2.2. Fındık kalbe benziyor, yesem kalbim iyi mi çalışır? Ceviz 
içi beyne benziyor, yesem çok mu zeki olurum? Pırasa 
saça benziyor, yesem saçlarım uzun mu olur acaba? 
Meraklı Mine, kendi kendine bunları düşünürken, öğret-
meni ders anlatıyordu.

           Murat KOÇMurat KOÇ  

1.1.   Anneciğim beni sen

   Ne emekle büyüttün.

   Küçükken elimi

   Tutarak sen yürüttün.

          Melahat UĞURKAN

	 Verilen	şiire	ve	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.

UYGULAMA - 3

A  Şiirde geçen "emekle büyüttün" sözünden ne anlıyoruz?

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

A  Paragrafa göre Mine'nin sınıfı hangi derste olabilir?

  ........................................................................................................................................................................................

B  Evinizde baktığınız bir balığı "emekle büyütmek" için neler yapabilirsiniz?

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

B  Mine'nin öğretmeni hangi konuyu anlatıyor olabilir?

  ........................................................................................................................................................................................
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1. 
BÖLÜM

	 Verilen	paragraflara	göre	soruları	cevaplayalım.

1.1. Ece'nin kırmızı bolanlarının sayısı, Ege'nin kırmızı bo-
lanlarının sayısından üç fazladır. Ege'nin sarı bolan-
larının sayısı da Ece'nin sarı bolanlarının sayısından 
iki fazladır. Ece'nin dört tane kırmızı balonu vardır. 
İkisinin bütün bolanları on bir tanedir.  

UYGULAMA - 5

A  Ece'nin kaç tane kırmızı balonu vardır?

  ..................................................................................................................................................................

C  Ege'nin sarı bolanı kaç tanedir?

  ..................................................................................................................................................................  

B  Ege'nin kırmızı bolan sayısı kaçtır?

  ..................................................................................................................................................................

D  Kırmızı bolanların sayısı, sarı bolanların sayısından kaç 
tane fazladır?

  ..................................................................................................................................................

2. Örnekteki gibi kutulardaki gizli sözcüğü bulalım ve yazalım.

y a ğ

m u r

l u k

r ü z

g â r

l ı k

k u ş

k o n

m a z

s a l

y a n

g o z

yağmurluk



ARA DEĞERLENDİRME - 1
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1.  "Portakalı saydum, başucuma koydum."	cümlesindeki	soyulan	varlık	aşa-
ğıdakilerden	hangisine	benzer?

 A)    B)     C)  
 

2.  "Parktaki yaşlı adam zorlukla yürüyordu."	cümlesinde	altı	çizili	
sözcüğün	 yerine	 aşağıdakilerden	 hangisi	 yazılırsa	 cümlenin	
anlamı	değişmez?

 A) hüzünlü    B) ihtiyar    C) genç

3. 

 

"İstanbul'u dinliyorum,
Gözlerim kapalı

 Yukarıda	verilen	şiirde	hangi	duyu	organlarımızdan	söz	edilmektedir?
 A) göz - burun    B) kulak - dil   C) kulak - göz

4.	 "Yaş"	sözcüğü	aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	"ıslak"	anlamında	kulla-
nılmıştır?	
A) Bir yaş daha büyüdüm.
B) Ablam benden üç yaş büyük.
C) Kazağım yaş olduğu için giyemedim.

	 Aşağıda	verilen	çoktan	seçmeli	sorularda	doğru	seçeneği	işaretleyelim.



ARA DEĞERLENDİRME - 1
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5.  "Elma ağacının dallarında yapraklar filizlenmeye başlamış, erik ağacın-
da ise beyaz çiçekler açmıştı."

	 Yukarıdaki	paragrafta	hangi	mevsimden	söz	edilmektedir?
 A) yaz    B) ilkbahar     C) sonbahar 

6. "Güneş köyün arkasındaki dağdan kendini göstermiş, horozlar ise kar-
şılıklı ötüşerek insanları selamlıyordu sanki." 

 Paragrafta	anlatılan	zaman	hangisidir?

 A) akşam    B) öğle     C) sabah

7. Geçen yıl okumayı öğrenirken ne ilginç sesler çıkarıyorduk. 
Bu yıl onları hatırlayınca çok gülüyorum.

 Murat'ın	anlattığına	göre	bu	yıl	kaçıncı	sınıfa	gitmektedir?

 A) anaokuluna   
 B) birinci sınıfa    
 C) ikinci sınıfa   

8. "Cumhuriyet Bayramı gösterisinde kırmızı pantolon üzerine, beyaz göm-
lek giymiştik. Boynumuza da siyah papyon takmıştık."

 Yukarıdaki	paragrafta	altı	çizili	sözcüklerden	hangisinin	yerine	"kara" 
sözcüğü	yazılabilir?
A) siyah    B) beyaz    C) kırmızı
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1. 
BÖLÜM

  Sağlıklı yaşamak için temizlik ve dengeli beslenmek çok 
önemlidir. Temizlik derken ellerimizin temizliği en önem-
lisi. Çünkü ellerimizin her yere değebiliyor. Mikroplarla 
önce ellerimiz tanışıyor. Onun için ellerimizi sürekli sa-
bunla yıkamalıyız. Beden ve çevre temizliğimiz de çok 
önemli tabi.

 Dengeli beslenmek de sağlıklı yaşamak için çok önemli. Yararlı be-
sinlerden yeterince yememiz gerekiyor. Bunun en kolay yolu evimizde 
pişen yemekleri seçmeden yemektir.

UYGULAMA - 8

	 Verilen	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.

A  Paragrafa göre sağlıklı yaşamak için yapmamız gerekenleri yazalım.
  ........................................................................................................................................................................................

B  Paragrafa göre dengeli beslenmenin en önemli kuralı nedir?
  ........................................................................................................................................................................................

C  Paragrafa göre neden ellerimizi daha fazla temiz tutmalıyız?
  ........................................................................................................................................................................................

D  Sağlıklı çevre nasıl olmalıdır?
  ........................................................................................................................................................................................

E  Paragrafa göre sağlıklı yaşamak için nasıl besinler yemeliyiz?
  ........................................................................................................................................................................................

F  "Abur cuburla beslenmek sağlığımızı bozar." cümlesindeki "abur cubur" 
sözünden ne anladığımızı yazalım.

  ........................................................................................................................................................................................

G  "Abur cubur" besinlerden üç tane yazalım.
  ........................................................................................................................................................................................
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2. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 3

L

A K

M

P

V

	 Aşağıda	yeri	tanımlanan	harfleri	yukarıdaki	şekilde	bulalım,	karşısındaki	
kutuya	yazalım.

A   Sadece karenin içinde olan harf

C   Kare ve üçgende olup dairede olamayan harf

D   Hiçbir şeklin içinde olmayan harf

E   Kare, üçgen ve dairenin ortak harfi

F   Karede olmayıp daire ve üçgende olan harf

B   Daire ve karede olup üçgende olmayan harf

Z

T
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ARA DEĞERLENDİRME - 2

1.  "Siyah kazağın ipliği biraz pürüzlü ama çok yumuşaktı."	cümlesine	göre	
kazağın	hangi	özelliğini	dokunmadan	anlayabiliriz?

 A) renk   B) pürüzlük     C) yumuşaklık

2.  "Ezgi benim üç adım önümde, Arda benim iki adım arkamda"	bu	ifa-
deye	göre	Ezgi	ile	Arda	arasındaki	uzaklık	kaç	adımdır?

 A) 2   B) 4      C) 5

3. Duygularımızı bazen anlatarak ifade ettiğimiz gibi bazen de beden 
dilimiz ile ifade edebiliriz.  

  
korku sevinç kızgınlık

 Kutulardaki	duygulardan	hangilerini	beden	dili	ile	ifade	edebiliriz?

 A) 1, 2   B) 2, 3     C) 1, 2, 3

4.	 İyi	bir	dinleyici	olduğunu	söyleyen	Merve,	konuşmacıyı	din-
lerken	aşağıdakilerden	hangisini	yapmaz?

A) Konuşmacının gözlerine bakımak

B) Etrafındaki insanlarla da konuşmak

C) Dinledikleri ile ilgili not almak

5.  Konuşurken sözcükleri doğru söylersek ................ anlaşılmamış oluruz.

	 Bu	cümledeki	boş	bırakılan	yere	hangi	sözcük	yazılmalıdır?

 A) doğru   B) yanlış     C) zor

	 Aşağıda	verilen	çoktan	seçmeli	sorularda	doğru	seçeneği	işaretleyelim.

1 2 3
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2. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 8

1.1. Temizlik sağlıklı yaşamın en önemli unsurudur. Özel-
likle el ve yüz temizliği çok önemlidir. Çünkü el-
lerimiz sürekli yerle, sıralarla, lavabolarla temas 
hâlindedir. Mikroplarla en çok karşılaşan elleri-
mizdir. Mikroplar önce ellerimize bulaşır. Oradan 
yiyeceklerimize, ağzımıza ve vücudumuza girer.

	 Verilen	paragraflara	göre	soruları	cevaplayalım.

2.2. Evde ya da okulda yapmamız gereken işler vardır. 
Aslında kendi işlerimizi yapmak bize özgüven ve yeni 
beceriler kazandırır. Sorumluluk sahibi yapar. Büyüdüğü-
müzü de görmüş oluruz böylece. Bu da ayrı bir mutluluk 
tabi. Bir düşünün evde kendi işlerinizi yaptığınızı, anneniz, 
babanız ne kadar mutlu olur. Gururlanır sizinle.

A  El ve vücut temizliğinden ne anladığımızı yazalım.

  ........................................................................................................................................................................................

A  Metne göre kendi işlerimizi yapmamız bize neler kazandırıyor, yazalım.

  ........................................................................................................................................................................................

  ........................................................................................................................................................................................

B  Sağlıklı yaşamak için yapmamız gerekenleri yazalım.

  ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

B  Evde yapmamız gereken işleri yazalım.

  ........................................................................................................................................................................................

     Murat KOÇMurat KOÇ
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3. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 9

1.1. Mustafa Kemal, İzmir'dedir. Dinlenmesi için ha-
zırlanan konağa giderken önüne serilmiş Yunan 
bayrağını görür. 

 Mustafa Kemal;
 — Bu nedir?
 — Yunan bayrağı paşam. Önceden eve yerleşen 

Yunan Kralı Konstantin, bu taşlığa serilen Türk bayrağını çiğneyerek 
geçmişti.

 — O, hata etmiş. Bayrak, bir ulusun onurudur. Ne olursa olsun çiğnen-
mez, deyip Yunan bayrağını kaldırtmıştı.

2. 2. Verilen besinleri dengeli beslenme, düzensiz beslenme kutularına yazalım.

peynir

tavuk

çikolatalı 
ekmek

gazoz

salata

cips

ıspanak

domates

süt

et

A  Paragrafa göre Atatürk'ün kişilik özelliği ile ilgili olan kutuları boyayalım.

barışçıdır

saygılıdır savaşçıdır

öfkelidir

düşmanlığı unutmaz

onurludur

Dengeli Beslenme KutusuDengeli Beslenme Kutusu Düzensiz Beslenme KutusuDüzensiz Beslenme Kutusu
................................................
................................................
...............................................
................................................
................................................

................................................

................................................

...............................................

................................................

................................................

	 Verilen	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.
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3. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 12

1.1. Belli bir eğitimle kazanılan, bir insanın geçimini sağ-
lamak için sürekli yaptığı işe meslek diyoruz. Sağlık, 
üretim, güvenlik, eğitim, sanayi alanı gibi birçok meslek 
çeşidi vardır.

 Örneğin öğretmenlik mesleği eğitimle ilgili, çiftçilik ise 
üretimle ilgilidir.

2.2. Gün içinde çok farklı duygular yaşarız. Kimi olaylar bizi çok mutlu 
ederken, kimi olaylara şaşırır, kimi olaylara ise çok üzülürüz. Bazı du-
rumlarda ise korku yaşarız. Yani olaylar farklı duygular yaşamamıza 
sebep olur.

	 Verilen	paragraflara	göre	soruları	cevaplayalım.

A  Verilen açıklamaya göre aşağıda belirtilen alanlarla ilgili ikişer meslek 
adı yazalım.

A  Paragrafa göre aşağıdaki olaylarda yaşayacağımız duyguları sonuna 
yazalım.

Güvenlik :

Sağlık :

Sanayi :

,

,

,

� Karşımda dayımı görünce yüzümde güller açtı. (.......................................................................)

� Çocuk köpeği görünce koşmaya başladı. (.......................................................................)

� Arkadaşımın hediyesi çok hoşuma gitti. (.......................................................................)

� Köpeği aç görünce içim acıdı. (.......................................................................)

................................................................................................ ................................................................................................

................................................................................................ ................................................................................................

................................................................................................ ................................................................................................

Murat KOÇMurat KOÇ          
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4. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 1

	 Verilen	paragraflara	göre	soruları	cevaplayalım.

1.1. Bugün evimizde çok misafir var. Adı Meral olanın annesi benim an-
neannem oluyor. Kuzenimin adı Ozan, onun babası ile benim babam 
kardeştir. Evdeki en yaşlımızın adı Dilek'tir. O da dayımın annesi oluyor.

2.2. Hepimizin evinde birçok iş yapılıyor. Yemek yapma, 
temizlik, sofra kurma, odaları toparlama, bulaşık 
yıkama, ütü yapma gibi... Bunların hepsini bir kişinin 
yapması mümkün değil. Onun için evde dayanışma 
ve yardımlaşma gerekiyor. Herkes birbirine yardım 
etmeli, zorlukları birlikte çalışarak kolaylaştırmalı. 
Böylece çok mutlu aile olabiliriz. 

A  Verilen açıklamadan yararlanarak, ailede yardımlaşma ve dayanış-
mayla ilgili iki örnek cümle yazalım.

A  Adı Meral olan çocuğun nesi olmaktadır?

  .........................................................................................................

C  Adı Dilek olan çocuğun nesi olmaktadır?

  .........................................................................................................

B  Ozan'ın babası çocuğun nesi olmaktadır?

  .........................................................................................................

 1.  ..................................................................................................................................................................................

 2.  ................................................................................................................................................................................



62

ARA DEĞERLENDİRME - 4

6.  Beni tembel sanmayın,
 Herkesin bir işi var.
 Anne ile baba çalışır,
 Oynayarak öğrenir çocuklar.
       Şennur SEZER

 Verilen	şiirden	aşağıdakilerden	hangisi	çıkarılamaz?

 A) Oyun oynamak çocukları tembelleştirir.  
 B) Anne ve baba çalışırlar.  
 C) Çocuklar oyunlarla öğrenir.

7. "Gökyüzünde bütün yıldızlar, teker teker yerlerini almaya başlamıştı." 
cümlesi	ne	zaman	söylenmiş	olabilir?

 A) Akşam güneş battıktan sonra 
 B) Sabah güneş doğarken   
 C) Bulutlu bir günde 

8. "İnce bir elbise giymişti."	cümlesindeki	altı	çizili	sözcüğün	zıt	anlamlısı	
hangi	cümlede	kullanılmıştır?

 A) Uzun bir ip kullanmalıyız.
 B) Sokaktaki kedi çok zayıftı.   
 C) Tahtanın kalın tarafını keselim.
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5. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 5

1.1. İnsanlar farklı zamanlarda farklı duygular yaşar. Sevdiğimiz 
birini görünce seviniriz. Arkadaşımız kötü bir söz söylerse 
üzülürüz. Bazen de beklemediğimiz bir davranışla karşılaşınca 
şaşırırız. Doğum günümüzde sevdiklerimiz bizi kutlayınca mut-
lu oluruz. Aniden büyük bir gürültü duyduğumuzda korkarız.

	 Verilen	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.

A  Verilen paragrafta duygu ifade eden sözcükleri bulalım bu sözcükler-
le yeni cümleler yazalım.

 1. ....................................................................................................................................................................................

 2. ..................................................................................................................................................................................

 3. ..................................................................................................................................................................................

 4. ..................................................................................................................................................................................

 5. ..................................................................................................................................................................................

 6. ..................................................................................................................................................................................

B  Aşağıdaki cümlelerde kullanılan zıt anlamlı sözcükleri bulalım ve altını 
çizelim.

  3 Bayat ekmek kalsın, taze ekmeği yiyelim.

 3 Akşam erken yat ki geç kalma.

 3 Çamaşırların bazıları yaş, bazıları kuruydu.

 3 Pamuk yumuşak, demir serttir.

 3 Oraya gidip gelmemiz iki saati bulur.

 3 Basit soruları önce, zor soruları sonra çözdüm.
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ARA DEĞERLENDİRME - 6

1.  
Yağmur geçti, kar geçti,
Soğuk rüzgârlar geçti.
Güneşli bahçelerden
Güzel çocuklar geçti.
   Aka GÜNDÜZ

	 Yukarıdaki	şiire	göre	hangi	mevsim	gelmiştir?

 A) İlkbahar    B) Kış     C) Yaz 

2.  "Yapraklar kırmızı, turuncu, sarı renklere dönüştüler." 
cümlesinden	hangisi	çıkarılamaz?
A) Yapraklar renklerini kaybetmiştir.
B) Ağaçların yaprakları boyanmıştır.
C) Sonbahar mevsimi gelmiştir.

3. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	özel	isim	kullanılmamıştır?
A) Otobüs bir saat sonra kalkacakmış.
B) Dayım Adana'dan yarın gelecekmiş.
C) Tekir, oyuncakları ile oynamaktan çok mutlu.

4.	 "Oyuncular sahneye çıktı."	cümlesindeki	hangi	sözcük	alfabemizin	
dördüncü	harfi	ile	başlamaktadır?

 A) oyuncular    B) sahneye     C) çıktı 

	 Aşağıda	verilen	çoktan	seçmeli	sorularda	doğru	seçeneği	işaretleyelim.
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6. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 7

1.1. Noktalama işaretleri nerelerde kullanıldıklarını söylüyor. Buna göre veri-
len ifadelerin hangi noktalama işaretine ait olduğu cümle sonuna yazalım.

2.2. Yukarıda kendilerini tanıtan noktalama işaretlerini kullanarak birer 
cümle yazalım.

3.3. Örnekteki gibi daireye yazdığımız hece ile yeni sözcükler oluşturalım ve 
yazalım.

	 Yönergelere	göre	boşlukları	dolduralım.

A  Aldığınız meyvelerin adlarını yan yana yazarken aralarına ben girerim.      

 (...................................................)

B  Korku, heyecan, sevinç en iyi ben anlarım. (...................................................)

C  Soru mu sordunuz birine, koşar gelirim cümlelerin sonuna.

 (...................................................) 

A  ..........................................................................................................................................................................................

B  ..........................................................................................................................................................................................

C  ..........................................................................................................................................................................................

şam

tör

rep

............

mir

ney

sen
........................
........................
........................

......

lık

dem

ca
........................
........................
........................

........................

........................

........................

akşam

ak
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6. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 12

  Aşağıdaki olayların hangi mevsimle ilgili olduklarını cümle sonlarındaki 
boşluğa yazalım.

	 Verilen	yönergelere	göre	noktalı	yerleri	dolduralım.

A  Ağaçların yaprakları birer birer sararıp dökülmeye başladı. 

 (.....................................................)

B  Aylardan sonra kelebekleri uçarken görmek çok güzel bir duygu.

 (.....................................................)

C  Okullar açıldı, göçmen kuşlar gitmeye başladı.

 (.....................................................)

D  Ağaçların dallarında yapraklar tomurcuklanmaya başladı.

 (.....................................................)

E  Tüm çocukların üzerinde kısa kollu tişörtler ve renkli renkli şortlar vardı.

 (.....................................................)

F  Bütün manavlarda portakal, mandalina bol miktarda satılıyor artık.

 (.....................................................)

G  Sobalar yakmaya, kalın yorganları örtünerek uyumaya başladık.

  (.....................................................)

H  En sevdiğim çilek ve eriğin satılmasından çok mutluyum. 

 (.....................................................)

I  Havalar soğumaya, sık sık yağmur yağmaya başladı. 

 (.....................................................)
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7. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 5

1.1. Eş anlamlı sözcüklerin başına (E), zıt anlamlı sözcüklerin başına (Z) yazalım.

2.2. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüğün eş anlamlısını cümle sonundaki 
noktalı yere yazalım.

3.3. Çemberde karışık olarak verilmiş harflerden ikişer sözcük oluşturalım 
ve yazalım.

	 Verilen	paragraflara	göre	soruları	cevaplayalım.

yüzyıl - asır

çukur - tümsek

esir - tutsak

birey - fert

eksik - tam

zayıf - cılız

iç - dış

sağ - sol

başlangıç - bitiş

gizem - sır

 •  Zaman kaybetmeden okula gitmeliyim. (..................................................)

 •  Okulumuzdaki merasim çok güzeldir. (..................................................)

 •  Sebzeler sağlığımız için faydalıdır. (..................................................)

 •  Bu kent bizim hoşumuza gitti. (..................................................)

 •  Beş tane yumurta aldım. (..................................................)

 •  Soruyu çözmek için çok gayret gösterdim. (..................................................)

.......................

.......................

K

A

AL

I

R

.......................

.......................

A

H

Nİ

R

A
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7. 
BÖLÜM

UYGULAMA - 7

1.1.     Bugün 23 Nisan,
     Toplandı bütün vatan,
     Millet Meclisine
     Atatürk oldu başkan.

	 Verilen	şiir	ve	paragrafa	göre	soruları	cevaplayalım.

A  Aşağıdaki sorulardan cevabı metnin içinde olanları (4) ile işaretleyelim.

A  23 Nisan'da hangi bayramı kutlarız?

  ........................................................................................................................................................................................

B  23 Nisan'da neden bayram yapıyoruz?

  ........................................................................................................................................................................................

C  Millet Meclisinin ilk başkanı kimdir?

  ........................................................................................................................................................................................  

2.2. Atatürk, 19 Mayıs Bin Dokuz Yüz On Dokuz yılında Kurtuluş Savaşı'nı 
başlatmak amacıyla Samsun'a çıkmıştır. İstanbul'dan Bandırma vapuru 
ile yola çıkarak üç gün süren bir yolculuktan sonra Samsun'a varmıştır.

 Bu önemli olay 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
olarak kutlanmaktadır.

Atatürk kaç yaşındayken Samsun'a çıkmıştır?

Atatürk, Samsun'a neden çıkmıştır?

Atatürk'ün bindiği vapur hangi malzemeden yapılmıştır?

Yolculuk kaç gün sürmüştür?
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7. 
BÖLÜM

1.1. "Al" sözcüğünün eş anlamlısı

2. 2. "Gündüz" sözcüğünün zıt anlamlısı

3. 3. "Soğuk" sözcüğünün zıt anlamlısı
4. 4. "Çalışkan" sözcüğünün zıt anlamlısı
5. 5. "Cömert" sözcüğünün zıt anlamlısı

6. 6. "Sabah" sözcüğünün zıt anlamlısı
7. 7. "Ana" sözcüğünün eş anlamlısı
8. 8. "Tayyare" sözcüğünün eş anlamlısı
9. 9. "Yumuşak" sözcüğünün zıt anlamlısı
10. 10. "Islak" sözcüğünün eş anlamlısı

	 Bulmacayı	yönergelerde	istenen	sözcüklerle	dolduralım.

	 Pembe	kutulardaki	harfleri	 kullanarak	proteince	zengin	bir	yiyeceğin	
adını	yazalım.

UYGULAMA - 11

1.1.
2.2.

3.3.
4.4.

8.8.
9.9.

6.6.
5.5.

7.7.

10.10.

Gizli	sözcük:
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ARA DEĞERLENDİRME - 8

1.  "Issız sokaklarda sadece köpekleri görüyorum."	cümlesindeki	altı	çizili	
sözcüğün	yerine	hangi	sözcük	kullanılabilir?

 A) gürültü   B) kimsesiz    C) tenha 

2.  alınmak kırılmak gücenmek konuşmak

  Kaçıncı	sözcük	çıkarılırsa	kalanlar	eş	anlamlı	olur?

 A) 2   B) 3    C) 4 

3. "Ekmek" sözcüğü	hangi	cümlede	farklı	anlamda	kullanılmıştır?
A) Yemeklerde fazla ekmek yemem.
B) Tohum ekmek çok keyiflidir.
C) Saksıya biber tohumu ekmek için toprak aldım.

4.	Aşağıdaki	cümlelerden	hangisi	gerçek	olamaz?
A) Dedem saçlarımı okşayarak bana sarıldı.
B) Tavşan "Havuçların tadına bayıldım." dedi.
C) Ağaçların dalları birbirine değiyordu.

5. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinin	sonuna	ünlem	(!)	konulmaz?
 A) Eyvah, geç kaldık
 B) Hey, buraya gel
 C) Canım kitap okumak istedi

	 Aşağıda	verilen	çoktan	seçmeli	sorularda	doğru	seçeneği	işaretleyelim.

1 2 3 4
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BÖLÜM DEĞERLENDİRME - 8

5. Aşağıdaki	 cümlelerden	 hangisi	 "sağlıklı beslenme" konulu	 bir	 yazının	
içinde	yer	almaz?

 A) Mutlaka bitkisel besinler tüketmeliyiz.
 B) Hayvanlar farklı özelliklere sahiptir.
 C) Farklı besinler tüketmeye önem vermeliyiz.

6.	 "Tarlada erkeklerle beraber çalışan; eşeklerine binip ürünü satmak için 
kasabalardaki pazar yerlerine giden; onlarla birlikte yumurtasını, tavu-
ğunu, buğdayını satan kadınlar... Ben bu kadınlar arasında eşlerinden 
daha iyi hesap yapanlara rastladım..."

Mustafa Kemal ATATÜRK
 Verilen	paragrafta	aşağıdakilerin	hangisinden	söz	edilmemiştir?

 A) Kadınların eşlerine yardım etmelerinden
 B) Kadınların başarılı olduğundan
 C) Kadınların çamaşır yıkadığından

7. Aşağıdaki	cümlelerin	hangisinde	birden	fazla	özel	isim	kullanılmıştır?
 A) Ankara'ya gidince Anıtkabir'i de gezeceğiz.
 B) Amcam, anneme hediye aldı.
 C) Edirne'den gelirken çiçek topladık.

8.  "Aylardan temmuzdu, Kurban Bayramı gelmişti."	cümlesine	göre	Kurban	
Bayramı	hangi	mevsimde	kutlanmıştır?

 A) ilkbahar    B) yaz    C) sonbahar 


