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TÜRKÇE
Anne Ayı ve Yavrusu
Anne ayı iyi bir avcıdır. Bu bilgisini yavrusuna da aktarmak ister. Balık
avlarken iki yaşındaki yavrusu da hep yanındadır. Birlikte suya inerler.
Anne ayı balık yakalar birlikte yerler.
Bu arada bir gelişme olur. Anne ayı yakaladığı balığı ağzından
düşürür,ancak balık ölüdür, yavru hemen onu yakalar yer.
Bu oyun haftalarca sürer. Anne ayının ağzından düşürdüğü balık her
defasında biraz daha canlıdır. Yavru ayı yine de balıkları yakalar.
Sonunda yavru ayı balık yakalayacak kadar ustalaşır. Anne ayı bunu anlar
ve ona artık balık vermez.
Kendi artıklarından yemesine de izin vermez. Meyve toplamasını da
engeller. Yavru ayı aç kalır. Annesinin balık vermesini bekler. Anne balık
vermeyince, kendi de balık avlamaya başlar. Karnını doyurur. O da kendi
yavrusuna balık tutmayı öğreteceğini düşünür...
1) Bu yazı kaç paragraftan oluşmuştur?

: ...........................................

2) Bu yazının son paragrafında kaç cümle vardır? : ...........................................
3) 3. Paragrafta kaç kelime vardır?

: ...........................................

4) Yazıdan çıkardığımız ders nedir?

: ..........................................

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

5) Aşağıdaki kelimelerde hangi ses olayı (yumuşama ,sertleşme, kaynaştırma, ses
düşmesi) olduğunu yanına yazınız.
a) Bilgisini: ........................................................ ......................................
b) Ağzına: ............................................................................... .................
c) Balığı: ................................................................................. ................
d) Birlikte: ............................................................................... ................
e) Karnını: ............................................................................... ................

6) Anne ayı yavrusuna ne öğretmeye karar verdi? Anne ayı başarılı oldu mu?
...............................................................................................................

1)

2)

Aşağıdaki kelimelerden hangisi isim değildir?
A) Kitap
B) Koşmak
C) Okul

D) Öğrenci

Gelecek - Demir - Sevmek - Defter
Yukarıda verilen kel imelerden kaç tanesi isimdir?
A) 1
B) 2
C)

D) 4

3)

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde topluluk ismi bulunmaktadır?
A) Ormandaki kuşların cıvıltısı içimi rahatlatıyordu.
B) Gözlerimiz sevgiyle bakıyordu.
C) Yarınlar, bugünün küçük çocuklarınındır.
D) Hayat bayram olsa.

4)

Aşağıdakilerden hangisi hem çoğul hem de somut isimdir?
A) Heyecan
B) Korkular
C) Yollar
D) Ev

5)

Aşağıdakilerden hangisi ismin '' -i '' halindedir?
A) Sebzede
B) Sebzenin
C) Sebzeyi

D) Sebzeden

Aşağıdakilerden hangisi ismin '' -den '' halindedir?
A) Pencereden
B) Pencerede
C) Pencereyi

D) Pencereler

6)

7)

''Ege dün evde Aydın ile birlikte ders çalışıp , oyun oynadı . '' cümlesinde kaç
tane isim vardır?
A) 5
B) 4
C) 5
D) 6

8)

1. Yakın Doğu İlkokulu ⇒ Özel İsim
2. Defter ⇒ Cins İsim
3. Kıbrıs ⇒ Cins İsim
4. Kalem ⇒ Cins İsim
Yukarıda özel - cins isim eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

9)

''Battı'' kelimesi hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır?
A) Ayağı çamura battı.
B) Garip davranışları gözüme battı.
C) Eline iğne batınca kanadı.
D) Oyun oynarken eline çöp battı.

10) ''Çirkin – Güzel '' sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde
vardır?
A) Şişman – zayıf
B) Hız – sürat
C) Hür – özgür
D) Yetenek – kabiliyet
11) ''Ağır '' kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?
A) Elimdeki poşeti ağır olduğu için yere bıraktım.
B) Toplantıda bize çok ağır sözler söyledi.
C) Sporcu ağırlıklarla antrenman yapıyordu.
D) Okul çantam çok ağırdı
12) Aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi anlam yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Karantina- tecrit
B) Basit – kolay
C) Olay – hadise
D) Mektep – okul

13) "Okula giderken tepsiyi fırına bırak. Dönerken alırsın. Aksam üzeri parkta
satarsın. Herkes bayılacak bu çöreklere."
Yukarıda verilen cümlede altı çizili sözcüğün anlamı aş ağıdakilerden hangisinde
vardır?
A) Merdivenden düşünce bayılmış.
B) Bu parçaya bayıldım doğrusu, ne güzel olmuş.
C) Öyle derin uyuyor ki bayılmış sandım.
D) Teyzem bayılınca yüzüne su serptik .
14) ''Altın'' kelimesi hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Altın fiyatları yine yükseldi.
B) Babam bana altın künye aldı.
C) Annemin altın gibi kalbi var.
D) O, güzel altın kolyem kayboldu .
15) ''Işık '' sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçek anlamıyla kullanılmıştır?
A) Odaya girer girmez ışığı açtı.
B) Gözlerindeki ışığı gördüm.
C) Bu hareketi gençlere bir ışık oldu.
D) Mutluluğu gözlerindeki ışıktan belliydi.
16) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?
A) Arkadaş
B) Dost
C) Ahbap
D) Akraba
17) 1. Kare 2. Simetri 3. Piramit
4. Sandalye
Yukarıdaki kelimelerden hangisi terim anlamlı değildir ?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
18) Aşağıda verilen cümlelerdeki koyu renkle yazılmış sözcüklerden hangisi mecaz
anlamda kullanılmıştır?
A) Annem bugün bana çok soğuk davrandı
B) Bu kış çok sıcak geçti.
C) Arkadaşımın cetvelini kırdım.
D) Bu yaz tatilinde İstanbul'a gideceğiz.
19) Aşağıdakilerden hangisi sağlık terimlerinden oluşmaktadır?
A) Nota, melodi, sol anahtarı B) Virgül, isim, cümle
C) Nabız , akciğer, dolaşım
D) Dikdörtgen, açı, basamak
20) "Bir duyguyu, düşünceyi ya da haberi anlatan kelime gruplarına ......... denir. "
Yukarıda verilen cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Kelime
B) Cümle
C) İsim
D) Harf

