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TÜRKÇE SORULARI

OYUN
Biz oyunsuz olamayız,
Eve bağlı kalamayız,
İçimiz kıpır kıpır,
Yerimizde duramayız.

Biliriz her birimiz,
Önemlidir derslerimiz,
Ayarlarız zamanını,
Geri kalmaz ödevimiz.
Oyun oynar koşarız,
Mutlu olur, coşarız,
Çalışmak gerekince,
Zamanında yaparız.
Şevket TERZİ

( Aşağıdaki ilk 5 soruyu yukarıdaki şiire göre yanıtlayınız.)
1) Çocuklar için hangisini söyleyemeyiz?
a) Çocuklar oyun oynamazlar.
c) Çocuklar eve bağlı kalamazlar.

b) Çocuklar yerinde duramazlar.

2) Çocuklar neyin önemli olduğunu bilirler?
a) Oyunun
b) Okulun

c) Derslerinin

3) Ödevlerinden geri kalmak istemeyen öğrenciler ne yaparlar?
a) Büyüklerden yardım alırlar
b) Zamanı iyi ayarlarlar
c) Öğretmeni iyi dinlerler
4) Çocukları mutlu eden nedir?
a) Ders çalışmak

b) Ödev yapmak

c) Oyun oynamak

5) Yukarıdaki şiirde ......... tane dörtlük ( kıta ) ve ............ tane mısra ( dize ) vardır.
( Amerika - Telefon - Öğrenci - Paris - Halı - Tekir - Tavşan )
6) Yukarıda verilen sözcüklerden cins ismi olanların altını çiziniz.
7) ‘’ işlerinde – olalım - büyüklerimize – ev - yardımcı ’’ sözcüklerinden anlamlı bir
cümle oluşturduğumuz zaman, hangi sözcük en sonda yer alır?
a) işlerinde

b) yardımcı

c) olalım

8) Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi sözlükte en önce gelir?
a) Yeni bir oyun öğrendim.
b) Ödevimi zamanında yaptım.
c) Ders dinlerken soru da sorarım.
9) Aşağıdaki sözcükleri alfabe sırasına göre dizelim.
a) yazı , defter, kalem, sandalye, silgi,
............................/........................../........................../......................../........................
b) radyo, televizyon, mektup, telefon, telgraf
............................/........................./............................./......................./........................
c) bisiklet, uçak , otobüs , araba , gemi
........................./......................./............................../........................./..........................

10) a) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin eş anlamlılarını bularak cümleyi tekrar yazınız.
İhtiyar adam, çocuklardan yardım istedi.
..................................................................................................................................
Okullar güz mevsiminde açılır.
..................................................................................................................................
Fakirlere yardım etmeliyiz.
..................................................................................................................................
b) Aşağıdaki sözcüklerden eş sesli olanların altını çiziniz.
Bilgisayar - Bin - Fırın - Ekmek - Çiçek - Diz - Çanta - Böcek - Yaz

