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S

HOŞGÖRÜ
Arkadaşlarımıza karşı her zaman hoşgörülü olmalıyız. Bazen arkadaşlarımız,
bizi istemeden kırabilirler. Arkadaşımız yaptığı hatanın farkında olmayabilir.
Kırdığının

farkına

varan

arkadaşlarımız

mutlaka

özür

dileyerek

hatasını

affettirmeli. Farkına varmadığı durumlarda, ona anlatırsak arkadaşımıza da
yardım etmiş oluruz. Yardımlaşmazsak arkadaşlığımızın bir anlamı kalmaz. Biz de
farkında olmadan hata yapabiliriz. O zaman da arkadaşımızdan özür dileyerek
hoşgörü bekleriz. Böylece yaşanılır mutlu bir ortam yaratırız. Bu ortamda herkes
mutlu olur.
1)Yukarıdaki metnin başlığını yazınız.
Cevap: Metnin başlığı hoşgörüdür.
2)Metne göre hangi durumlarda arkadaşlığımızın anlamı kalmaz?
Cevap: Metne göre yardımlaşmazsak arkadaşlığımızın bir anlamı kalmaz.
3)Hatalarımızın farkına vardığımızı nasıl ifade etmeliyiz?
Cevap: Hatalarımızın farkına vardığımızda özür dileyerek ifade etmeliyiz.
4) Yukarıdaki metnin başlığının harf sayısını yazalım.
Cevap: h-o-ş-g-ö-r-ü = 7 harftir metnin başlığı.
5)Yukarıdaki metinde kaç cümle vardır?
Cevap: Metinde on (10) cümle vardır.

6) Aşağıdaki tabloda verilen sözcükleri harf, ünlü, ünsüz ve hece özelliklerine
göre yazalım.
Sözcük
Alabalık
Bilgisayar
Masa
Arkadaş
Dayanışma
Kardeşlik

Harf Sayısı
8
10
4
7
9
9

Sesli harf
sayısı
4
4
2
3
4
3

Sessiz harf
sayısı
4
6
2
4
5
6

Hece sayısı
4
4
2
3
4
3

7) Kırmızı yazılmış sözcüğün zıt anlamlısını bulup cümleyi yeniden yazalım.
* Çok pahalı bir ayakkabı aldım
Cevap: Çok ucuz bir ayakkabı aldım.
*Arkadaşım uzun boyludur.
Cevap: Arkadaşım kısa boyludur

8) “kedi, fare, tavşan, maymun” sözcüklerini alfabetik sıraya göre sıralayalım.
Cevap: fare - kedi - maymun - tavşan

9) “okul, sınıf, arkadaş, öğrenci” kelimelerini alfabetik sıraya göre sıralayıp
sözlükte ilk sırada olanı yazalım.
Cevap: “arkadaş - okul - öğrenci - sınıf” = sözlükte ilk sırada “arkadaş”
sözcüğü yer alır.

10) “yaz, kış, sonbahar, ilkbahar” sözcüklerini alfabetik olarak sıralarsak
3.sıradaki sözcük hangisi olur?
Cevap: “ilkbahar – kış - sonbahar – yaz” = sözlükte 3.sırada “sonbahar” sözcüğü
yer alır.

