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TÜRKÇE
 BİREY VE TOPLUM
 MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
 ÇOCUK DÜNYASI
 ERDEMLER
 MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ
 DOĞA VE EVREN
 OKUMA KÜLTÜRÜ
 DUYGULAR

1. TEMA: BİREY VE TOPLUM

TÜRKÇE

DİNLEME VE KONUŞMA KURALLARI

1.

TEST

Her sabah tren düdüğü uyandırır,
Beni tatlı uykumdan!
Hemen fırlarım yatağımdan.
Koşup elimi yüzümü yıkar,
Önlüğümü giyerim.
“Günaydın anneciğim”
“Günaydın babacığım” derim.
Saçımı örer,
Kahvaltımı eder,
Okula giderim.
Şükrü Enis REGÜ
İlk iki soruyu metne göre yanıtlayalım.
1

Çocuk sabahları nasıl uyanıyor?
...........................................................................................................................

2 		Şiirde kullanılan nezaket ifadeleri nelerdir?

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

3 		Aşağıdaki konuşma balonlarını nezaket bildiren ifadelerle tamamlayalım.

Kalemini yanlışlıkla
kırdığım için
...................................

Bana yardım ettiğin
için ............................
........................

Hasta olduğunu
duydum çok ............
................................

...................................
oradaki defteri
bana verir misin?

3. SINIF

11

4.

Aşağıdaki öğrencilerin ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A) Sabah okula gelince gördüğüm herkese günaydın derim.
B) Silgisini kaybettiğim arkadaşıma teşekkür ederim.
C) Koşarken çarptığım arkadaşımdan özür dilerim.

5.

Dinleme kuralları ile aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Dinlerken anlamını bilmediğim sözcükleri hemen sorarım.
B) Kafasını karıştırmamak için konuşmacıya bakmam.
C) Dikkatimi dinlediğime yoğunlaştırırım.

6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisinde çocuklar doğru bir şekilde kendini tanıtmıştır?
A) Sen kaç yaşındasın?
B) Buraya ne zaman taşındınız?
C) Merhaba, adım Pelin. Senin adın ne?

7.

8.

Ben her gün okuldan
eve gelince bir saat
ders, ders çalışırım.
Ders çalıştıktan sonra
oyun oynarım.

Kerem’in ifadesindeki bozukluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cümlelerinde bazı sözcükleri tekrar etmiştir.
B) Yanlış sözcükler kullanmıştır.
C) Anlatmak istediğini ifade edememiştir.
Dinleyecekleri konu ile ilgili konuşmacıdan bilgi almak isteyen kişi aşağıdaki sorulardan hangisini sormalıdır?
A) Konuşma ne kadar sürecek?
B) Konuşmanızda hangi konudan söz edeceksiniz?
C) Konuşma sırasında size soru sorabilir miyim?

9.

“……………………… için sınıfta öğretmenimizi dikkatlice dinleriz.” ifadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Tekrar etmek
12
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B) Öğrenmek

C) Eğlenmek

HARF BİLGİSİ
1

2.

TÜRKÇE

TEST

Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Verilmeyen ünlü(sesli) harfleri tamamlayarak görsellerin adını yazalım.

b.....s.....kl.....t

m.....nd.....l.....n.....

k.....l.....b.....k

2 		Aşağıdaki görselleri inceleyelim. Verilmeyen ünsüz(sessiz) harfleri ta-

mamlayarak görsellerin adını yazalım.

.....e.....a.....i

a.....a.....o.....

..... e.....i.....o.....e .....

3 		Aşağıdaki alfabede boş bırakılan yerleri tamamlayalım.

A

C

E

O

R

F
T

H

K

U

Z

4 		Aşağıdaki verilen sözcüklerdeki sesli ve sessiz harf sayısını yazalım.

....... sesli harf
otobüs

kalabalık

....... sessiz harf
....... sesli harf
....... sessiz harf

....... sesli harf
domates

eğlence

....... sessiz harf
....... sesli harf
....... sessiz harf
3. SINIF

13

5.
5

6

17

12

Adının harfleri alfabetik sıraya göre verilen çocuğun adı aşağıdakilerden hangisidir?

29

A) Filiz			
			
C) Deniz
6.

Aşağıdaki görsellerden hangisinin adı alfabemizin 28.harfiyle başlar?
B)

A)

7.

B) Beyza

C)

“teknolojik” sözcüğünde kaç sesli kaç sessiz harf vardır?

A) Üç sesli, 5 sessiz		
B) Dört sesli, 6 sessiz
			
C) Dört sesli, beş sessiz
8.

Görseldeki hayvanlardan hangisinin adını yazarken daha çok harf kullanırız?
B)

A)

9.

C)

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kalın ve ince ünlüler bir arada bulunur?
A) Patates

10.

S

♥

B) Lahana

V

✿

C) Bezelye

i

Yukarıdaki tabloda “♥” ve “✿” yerine hangi harfler yazılırsa anlamlı bir
sözcük oluşur?
A) ♥ → A ,
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✿ → L		
C)

♥→E ,

B)

♥→E ,

✿→G

✿→M

HECE BİLGİSİ

TÜRKÇE

3.

TEST

AĞAÇTAKİ BALON
Küçük çocuk yoldan geçen baloncuya büyülen
miş gibi bakıyor “Ah keşke benim de bir balonum olsa” diye iç çekiyordu.
Balonlar, her nasılsa adamın elinden kurtuldu ve
yol kenarındaki büyük bir akasya ağacının dallarına takılmıştı. Çocuk, olup bitenleri büyük bir
merakla takip ederken, baloncu ona doğru dönerek:
– Küçük, diye seslendi. Balonları ağaçtan kurtarırsan birini sana veririm.
Yapılan teklif, yavrucağın aklını başından almıştı. Koşarak ağacın altına doğru yöneldi ve aceleyle tırmanmaya başladı.
Hedefine adım adım yaklaşırken duyduğu heyecan, bacaklarını kanatan
akasya dikenlerinin acısını hissettirmiyordu. Balonlara ulaştığında bir müddet
onları seyretti ve dallara dolanan ipi çözerek baloncuya sarkıttı. Ancak balonlardan birisi iyice sıkıştığından diğerlerinden ayrılmış ve ağaçta kalmıştı.
İster istemez balonu yerinde bırakıp aşağıya indi ve adama dönerek:
– Birini bana verecektiniz, dedi. Hangisi o? Adam elinin tersiyle burnunu
sildikten sonra:
– Seninki ağaçta kaldı evlat, dedi. İstersen çık al.
Çocuk bu sefer ayakta bile duramadı. Kaldırım kenarına oturup baloncunun uzaklaşmasını bekledikten sonra, dallar arasında parlayan balona uzun
uzun bakarak:
– Olsun, diye mırıldandı. Ağacın üzerinde kalsa da, bir balonum var ya artık.
İlk iki soruyu metne göre yanıtlayalım?
1

Çocuğun aklını başından alan nedir?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

2

Baloncunun davranışını nasıl buldunuz? Neden?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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3.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A) Ka-lit-e-li

4.

B) tren

B) ….Boğaziçi

C) ……. ülkemiz

B) Boğaziçi  4

C) İstikrarlı  5

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde dört harften oluşmuş bir hece vardır?
A) Güzel

9.

C) balo

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı yanlış verilmiştir?
A) Elbiseleriniz  6

8.

C) Orkide

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru bölünmüştür?
A) …….turistik

7.

B) Kaplumbağa

Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir?
A) saat

6.

C) Ek-o-no-mik

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir harfli hece vardır?
A) Elektrik

5.

B) Ar-ka-sın-da

B) Akıllı

C) Farklı

Aşağıdaki görsellerden hangisinin adında daha fazla hece vardır?
B)

A)

C)

10. Aşağıdakilerden hangisi hem harf hem hecedir?
A) C
16

B) At
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C) O

SÖZCÜK BİLGİSİ / SÖZCÜK SIRALAMASI
1

4.

TÜRKÇE

TEST

Aşağıdaki sözcükleri sözlükteki sırasına göre numaralandıralım.
kabak – kaban – kavuk – kavak – karavan
1

2

3

4

5

balık – balon – bardak – balet – bayan
1

2

3

4

5

mantı – martı – maydanoz – mayhoş – masal
1

2

3

4

5

2 		Aşağıdaki öğrenciler isimlerinin alfabetik sırasına göre sıraya gireceklerdir.

Öğrencilerin adının altına kaçıncı sırada olduklarını yazalım.
Begüm

Besim

Betül

Berkan

Beyza
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3.

Alfabetik sıraya göre yandaki harflerin
arasına hangisi yazılmaz?
S

4.

V

B) T		

C) U

Aşağıdaki görsellerden hangisinin adı sözlük sıralamasında baştan üçüncü sırada gelir?
B)

A)

Maydanoz
5.

C)

Maymun

Mantı

Alfabetik sıraya göre aşağıdakilerden
hangisi yandaki sözcüklerin arasına yazılamaz?

saka……………sarı
A) Saman

6.

A) P		

B) Sayı

C) Salı

Hangi seçenekteki sözcükler alfabetik sıraya göre dizilmiştir?

A) Askı, Avlu, Ayna		
B) Balon, Beton, Bale
			
C) Marul, Maymun, Masal
7.

Aşağıdaki görsellerden hangisinin adı sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?
A)

8.

B)

1. balon
3. balkon

		A) 3,1, 2, 4

2. balık
4. balçık

C)

Yandaki sözcüklerin alfabetik sıraya göre doğru
sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?
B) 4, 2, 3,1

C) 1, 4, 3, 2

9.		İstanbul, Bursa, Kocaeli, Mersin sözcüklerinden hangisi alfabetik sıralamada en sonda olur?
A) Bursa
18

B) İstanbul
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C) Mersin

SÖZCÜK TÜRETME

TÜRKÇE

5.

TEST

KAVAK İLE KABAK
Ulu bir kavak ağacının yanında bir kabak filizi
boy göstermiş. Bahar ilerledikçe bitki kavak ağacına sarılarak yükselmeye başlamış. Yağmurların
ve güneşin etkisiyle müthiş bir hızla büyümüş ve
neredeyse kavak ağacı ile aynı boya gelmiş. Bir
gün dayanamayıp sormuş kavağa:
– Sen kaç ayda bu hale geldin ağaç?
– On yılda, demiş kavak.
– On yılda mı? diye gülmüş ve çiçeklerini sallamış kabak.
– Ben neredeyse iki ayda seninle aynı boya geldim bak!
– Doğru, demiş kavak.
Günler günleri kovalamış ve sonbaharın ilk rüzgârları başladığında kabak
üşümeye sonra yapraklarını düşürmeye, soğuklar arttıkça da aşağıya doğru inmeye başlamış. Sormuş endişeyle kavağa:
– Neler oluyor bana ağaç?
– Ölüyorsun, demiş kavak.
– Niçin?
– Benim on yılda geldiğim yere, iki ayda gelmeye çalıştığın için.
İlk iki soruyu metne göre yanıtlayalım.
1 		Kabak ne kadar zamanda kavak ağacıyla aynı boya gelmiş?

...........................................................................................................................
2 		Okuduğunuz metnin ana fikri nedir?

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

Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren
bir ek almıştır?
A) Masadaki kalemler senin mi?
B) Neden kalabalıktan kaçıyorsun?
C) Tuzluğu bana uzatır mısın?

4.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) ilkbahar

5.

C) Yaz

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren birden fazla ek almıştır?
A) Balıkçılık

6.

B) Sonbahar

B) Yazlık

C) Suçlu

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren
bir ek almamıştır?

A) Anneni pazarda gördüm.
B) Karlı bir havada karşılaştık.
			
C) Simitçi geldi mi?
7.
“Sonbahar
yaklaşırken
göçmen kuşlar
sıcak ülkelere
doğru yola çıkmıştı bile”

8.

A) Yola
B) Sıcak
C) Ülkelere

Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcük değildir?
A) Sihirbaz

9.

Yandaki cümlede 5. sıradaki sözcük aşağıdakilerden
hangisidir?

B) Kuledibi

C) Denizatı

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sonuna “-lik,-lık” eki getirirsek yeni bir
sözcük oluşmaz?
A) Yağmur
20
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B) Rüzgar

C) Bulut

TEMA DEĞERLENDİRME - 1

Dönüş yolunda üç arkadaş şiddetli bir yağmura yakalanmış.Kelebek ve uğur böceği öyle ıslanmışlar ki sele
kapılmaktan son anda kurtulmuşlar. Oysa salyangoz
hemencecik evine girmiş. Yağmur dinip de evinden çıkınca
arkadaşlarının perişan halini görüp üzülmüş. Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş.” İyi ki saklanabileceğim bir evim var”
1, 2 ve 3.soruları paragrafa göre yanıtlayalım.
1.

Paragrafta hangi hayvandan söz edilmemiştir?
A) Kelebek

2.

B) Salyangoz

C) Kurbağa

Salyangoz neden üzülmüş?

A) Yağmur dindiği için
B) Evinden çıktığı için
			
C) Arkadaşları perişan halde olduğu için
3.

Yukarıdaki paragraf metnin hangi bölümüne ait olabilir?
A) Giriş

4.

B) Gelişme

C) Sonuç

Aşağıda sözlük sıralaması verilen sözcük gruplarından hangisi yanlıştır?

A) Sade – Sakar – Salı – Sara
B) Kira – Kiraz – Kilit – Kirli
			
C) Kulp – Kuru – Kuyu – Kuzu
5.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin tek başına anlamı vardır?
A) Ama

6.

B) Oysa

C) O

Görselleri verilen sebzelerden hangisinin adını yazarken daha fazla harf
kullanırız?
A)

B)

C)

3. SINIF
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TEMA DEĞERLENDİRME - 1
7.

Aşağıdaki sözcükleri alfabetik sıraladığımızda hangisi 2. sırada yer alır?
A) Yazlık

8.

B) Yağmur

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı “direksiyon” sözcüğü ile
aynıdır?
A) Yapraklar

9.

C) Yalı

B) Salatalık

C) Otobüs

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde tüm heceler üç harflidir?
A) Kaplumbağa

B) Ahtapot

C) Salyangoz

10. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi anlamını değiştiren bir ek almıştır?
A) Balık

B) Evde

C) Çamaşırlık

11. Kalın sesli harfler hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) a, i, e, u

B) a, ı, o, u

C) e, i, ö, ü

12. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi alfabetik sıralamada önce gelir?
A) Tırnak

B) Tırmık

C) Tırpan

13. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde satır sonuna sığmayan hece doğru
ayrılmıştır?
		A)

22

.......... akrabalık
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B)

......... televizyon

C)

.............. elimdeki

2. TEMA: MİLLÎ MÜCADELE VE ATATÜRK
YANLIŞ YAZILAN SÖZCÜKLER

TÜRKÇE

1.

TEST

Aşağıda yanlış yazılan sözcüklerin karşısına doğrusunu
yazalım çocuklar.
atmış

süpriz

gıram

deynek

yanlız

traş

gurup

şarz

eylence

tiren

filim

eşşek

pantalon

şöför

gıram

çenber

kılavye

yalnış

çenber

poaça

eşortman

eyer

aferim

bir çok

orjinal

sipor

aliminyum

herkez
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2.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yanlış yazılmış bir sözcük vardır?
A) Sonbaharda birçok ağaç yaprağını döker.
B) Doğum günüme herkesin gelmesini istiyorum.
C) Yalnışlıkla defterini yırttım.

3.

bağzı

altmış

şöför

orijinal

eğlence

Yukarıdaki sözcüklerin kaç tanesinde yazım hatası yapılmıştır?
A) 4
4.

B) 2

C) 3

Aşağıdaki cümlelerde yazım yanlışı olan cümlelere (
olmayan cümlelere ise (
) konmuştur.
Buna göre hangisinde yanlışlık vardır?

) yazım yanlışı

		A) Babam Ankara’ya tirenle gidecek.
B) Bu en sevdiğim pantolonum.
C) Telefonumun şarjı bitti.
5.

Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A) pantalon

6.

B) eşofman

C) kılavye

Aşağıda altı çizili sözcüklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır?
A) Onun herşeye karışıyor olmasına annem çok kızdı.
B) İzlediğimiz film çok eğlenceliydi.
C) Küçükken spor müsabakalarına katılmış.

7.
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yalnış

şarj

eşek

şöför
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Yandaki tabloda yanlış yazılan sözcükleri çıkardığımızda tablo nasıl görünür?
A)

B)

C)

EŞ VE ZIT ANLAMLI SÖZCÜKLER

TÜRKÇE

2.

TEST

OKUMAYI SEVEN LİDER
Atatürk’ün genel sekreteri Hasan Rıza Soyak anlatıyor:
… Atatürk okumayı çok severdi. Zengin bir kitaplığı vardı. Okuması da çalışması gibiydi. Eline aldığı kitabı ilginç bulduysa okumadan bırakmazdı.
Okuduğu eserlerde ileri sürülen fikirlerle, hedefleri
çok iyi özetlerdi.
Bir geziden Ankara’ya dönüyordum. Köşke gittiğimde özel hizmetine bakanlara ne durumda olduğunu sormuştum. Cevapları:
İki gün iki gecedir durmadan kitap okuyorlar; yalnız birkaç kez banyo
yaptılar ve koltuklarında dinlendiler, o oldu.
İzin isteyip yatak odalarına girmiştim. Beyaz keten gecelikli kıyafeti ile geniş
koltuğunda dinleniyordu. Elinde bitirmek üzere olduğu kalınca bir kitap vardı,beni görünce;
Hoş geldin, otur bakalım. Elime bir tarih kitabı geçti. Bilmem ne zamandan beri okuyorum, dediler.
Hayretle kendilerine sordum:
Yorulmadınız mı paşam?
Hayır, yalnız gözlerim yaşarıyordu; onun da çaresini buldum. Birkaç metre tülbent aldırıp parça parça kestirdim. Yaşaran gözlerimi kuruluyorum.
Derleyen: Muzaffer Erendil
İlk iki soruyu metne göre yanıtlayalım.
1 		Yazar Atatürk’ün odasına girdiğinde Atatürk ne yapıyormuş?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2 		Atatürk, gözlerinin yaşarmasına nasıl bir çare bulmuş?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3 		Okuduğunuz metnin konusu nedir?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3. SINIF
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4.

A) İnsanı
5.

Yanda altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümlenin
anlamı değişmez?

“Türk milleti bu yurdu
kurtarmak için birlik
oldu.”
B) Vatanı

Hangi öğrencinin kurduğu cümlede zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
B)
A)
Lunaparkta küçük
Genç adam kübüyük herkes eğlendi.
C)

6.

B) Kırmızı

B) Rüzgar

C) Sarı

C) Yaprak

Hangi seçenekteki sözcükler zıt anlamlı değildir?
A) iyi - kötü

9.

Elbisenin güzel mi
kötü mü olduğuna
karar veremedim.

“Hafif sallanmaya başlayan yapraklar gelecek rüzgarın habercisiydi.”
cümlesinde eş anlamı olan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hafif

8.

çük çocuğa sevgiyle baktı.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) Beyaz

7.

C) Erkeği

B) dost - düşman

C) yaşlı - ihtiyar

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?
A) Az veren candan çok veren maldan.
B) Üzüm üzüme baka baka kararır.
C) İyi dost kara günde belli olur.
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Kerem baloncudan zıt anlamlı sözcüklerin yazılı olduğu balonları alacaktır.
Kerem’in alacağı balonların numaralarını aşağıdaki boşluğa yazalım.
ev
konut

yarar
zarar

1

2

ak
kara

rüya
düş

5

6

büyük
geniş

3

güç
kuvvet

7

ince
kalın

4

genç
yaşlı

8
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2.

3.

• doğal
• acı
• dar

• tatlı
• uzun
• geniş

• kolay
• zor
• yapay

Tablodaki sözcükler karşıt anlamlılarıyla eşleştirildiğinde hangi sözcük dışarıda kalır?
A) zor

B) uzun

C) tatlı

“Annem balıkçıdan aldığı taze ve ucuz balıkları, geniş bir kapta yıkadı”
Yukarıdaki cümlede altı çizili olan sözcüklerin zıt anlamlıları hangi seçenekte verilmiştir?

A) Güzel - Pahalı - Büyük
B) Bayat - Uygun - Uzun
			
C) Bayat - Pahalı - Dar
4.

Aşağıdakilerden hangisinin cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı
yoktur?
A) Doktor kontrole gelmemizi istedi.
B) Al bayrağımız dalgalanıyordu.
C) Benim karnım tok.

5.

Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden farklıdır?
A) Boş-Dolu

6.

B) Fakir-Yoksul

“arka “ sözcüğünün zıt anlamlısını hangi çocuk kullanmıştır?
A)

Neden geride duruyorsun?
C)

7.

C) Tembel-Çalışkan

B)

Ceren yemekhane sırasında benim önümdeydi.

Pazartesi gününün
ardından salı gelir.

I. Geri		
II. Okul		
III. Genç		
IV. Bahar
Numaralanmış sözcüklerden hangilerinin karşıt anlamlısı vardır?
A) I, IV
28

B) II, III
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C) III, I

EŞ SESLİ SÖZCÜKLER

Fotoğrafta bir çocuk
Hem çocuk hem büyük
Hem de bizim Atatürk!
Çocuk olmuş bir anda,
Sallanıyor salıncakta.

4.

TÜRKÇE
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ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ
		

Gece gündüz çalışmış,
Belli ki çok yorulmuş,
Annesinden izin almış,
Çocuk olmuş bir anda,
Uçup gitmiş bulutlara.
Aziz SİVASLIOĞLU
İlk üç soruyu şiire göre yanıtlayalım.
1

Şiirin ana duygusu nedir?
...........................................................................................................................

2

Şiirde hayal ürünü olan ifadeleri yazınız?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3 Atatürk neden yorulmuş?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4 Aşağıdaki cümlelerde geçen eş sesli sözcüklerin altını çizelim.

Tavla zarını attım.

Kır saçlı kadın koltukta uyuyakalmıştı.

Çayınız demli mi olsun?

Sadece düş gördün.

Bu bağda kırmızı üzüm yetişir.

Ağacın dalları kuşlarla doluydu.
3. SINIF
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5.

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “kazan” kelimesi diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştır?
A) Nasreddin Hoca’nın kazanı doğurdu.
B) Bu maçın kazananı belli.
C) Kazanla aşure yapıp komşulara dağıttık.

6.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Yaz

B) Kır

7.

“Kırmızı ayakkabının fiyatı yüz liradır” cümlesindeki eş
sesli sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kırmızı

8.

C) Oku

B) Lira

C) Yüz

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde eş sesli bir sözcük yoktur?
A) Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez.
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Üzümünü ye bağını sorma.

9.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Yazılışları aynı anlamı farklı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.
B) Yazılışları farklı anlamları aynı olan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.
C) Birbirinin tersi anlamları karşılayan sözcüklere eş sesli sözcükler denir.

10.

Okulda düşünce
dizi kanadı.
Sevil’in cümlesindeki altı çizili sözcüğün eş seslisi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde kullanılmıştır?
A) Dizinin dibinden ayrılmıyordu.
B) Tabakları tek tek dizdi.
C) Dizleri ağrıdığı için yürüyemiyordu.
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TEMA DEĞERLENDİRME - 2
1.

Aşağıdaki sözcük ikililerinden hangisi anlam ilişkisi yönünden diğerlerinden
farklıdır?
A) Islak - Kuru

2.

B) Aç - Tok

C) Misafir - Konuk

“Evimizin bulunduğu dar sokağın her iki yanında da ince gövdeli, uzun
ağaçlar sıralanmıştı”
Yukarıdaki cümlede kaç tane sözcüğün karşıt anlamlısı vardır?
A) 2

B) 3

C) 4

Martı Jonathan, sıradan bir martı değildi. Denenmemişi denemek ve öğrenmek istiyordu. Bir martının uçamayacağı hızları ve yükseklikleri denemek ve
başarmak istiyordu. Her başarısızlığın nedenlerini arayarak, yeni yöntemler
bulmayı kendine amaç edinmişti. Bir martı olarak Jonathan havada ne yapabilir ne yapamaz bilmek istiyordu.

3, 4 ve 5. soruları paragrafa göre yanıtlayalım.
3.

Paragrafa göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Jonathan denenmemişi öğrenmek istiyordu.
B) Jonathan başarısızlığının nedenlerini bilmek istiyordu.
C) Jonathan yeni yöntemlerden çekiniyordu.

4.

Jonathan’ın asıl amacı nedir?
A) Herkesten daha başarılı olmak
B) Çok yüksekten uçmak
C) Başarısızlığın nedenlerini arayarak yeni yöntemler bulmak

5.

Paragrafta altı çizili olan sözcüğün eş anlamlısı hangi seçenekte verilmiştir?
A) İhtiyaç

B) Hedef

C) Sonuç
3. SINIF
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TEMA DEĞERLENDİRME - 2
6.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?
A) Küçük kapıdan geniş salona giriliyordu.
B) Gecenin karanlığı çökmeye başladı.
C) İnişli çıkışlı yollardan yürüdük.

7.

Aşağıdaki çocuklardan hangisinin cümlesinde eş sesli sözcük yoktur?
A)

Kır saçlı adam bankta oturuyordu.
C)

8.

B)

İlk gelen otobüse
bindi.

Okulun merdivenlerini
hızlıca tırmandım.

Onlar mı yavaşladı?
Zaman mı çalışkandı?

Yandaki dizelerde zıt anlamlı kaç sözcük vardır?

Yoksa saatin içindeki

A) 3

B) 2

C) 1

Kuş uykuya mı daldı?

9.

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin eş seslisi yoktur?
A) Koy

B) Saz

C) Dar

10. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinde diğerlerinden farklı bir anlam
ilişkisi vardır?
A) Ödül - Ceza

B) Sınav - İmtihan

C) Sual - Soru

11. “ Okula giderken yaşlı adamı yine gördüm.”
Yukarıdaki cümlede aşağıdakilerden hangisinin eş anlamlısı yoktur?
A) Okul
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B) Yaşlı
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C) Adam

3. TEMA: ÇOCUK DÜNYASI
CÜMLE BİLGİSİ

1.
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1 		Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı cümleler oluşturalım.

büyük - gezmek - hayali - en - dünyayı
............................................................................................................................
uyandım - satıcının - sabah - seyyar - bu - sesine
............................................................................................................................
çıkmış - biz - babam - yola - uyanmadan - erkenden - sabah
............................................................................................................................
gece - çalışarak - aldım - gündüz - notu - istediğim
............................................................................................................................
doldu - gibi - mis - çıkmış - ev - fırından - yeni - kokusuyla - kek
............................................................................................................................
2 		Aşağıdaki cümlelerin kaç sözcükten oluştuğunu yanlarına yazalım.

Benim de senin gibi renkli bilyelerim var.

Ağaçlar sonbahar rüzgarına dayanamamış,yavaş yavaş yapraklarını dökmeye başlamışlardı.
Okuldan eve döner dönmez annemin hazırladığı peynirli simidimi yemek için mutfağa koştum.
Cumhuriyet Bayramı’nı büyük bir coşku ve sevinçle
kutladık.
3. SINIF
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O sabah erkenden koyulduk yola,
Bir çınar seslendi: Uğurlar ola!
Açtı sinesini bize ormanlar,
Başladı birden eşsiz sonbahar.
Ümit Yaşar Oğuzcan
3 ve 4.soruyu yukarıdaki dörtlüğe göre yanıtlayalım.
3.

Şiirde hangi mevsimden söz edilmektedir?
A) Kış

4.

C) Sonbahar

B) Sonbahar

C) Kuşlar

Şiirde konuşan kimdir?
A) Çınar

5.

B) İlkbahar

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde istek dile getirilmiştir?
A) Her gün kitap okumalıyız.
B) O elbiseyi almak için para biriktirmiş.
C) Birlikte oyun oynayalım mı?

6.



mutlaka



ellerimizi



sonra



yemekten



yıkamalıyız

Şekillerle gösterilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda doğru sıralama hangisi olur?
A) , , , , 

B) , , , , 

7.
• Ece
• kağıdı
• attı
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• çöpe
• yerdeki

C) , , , , 

Yandaki sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir
cümle oluşturduğumuzda baştan ikinci
sözcük hangisi olur?
A) Çöpe
B) Yerdeki
C) Kağıdı

CÜMLE ANLAM

TÜRKÇE

2.

TEST

Leylekle tilki arkadaş olmuşlar. Kurnaz tilki
sabah karşılaştığı arkadaşı leyleği, evine
öğle yemeğine davet etmiş. Davet zamanı gelmiş, tilki yemekleri hazırlamış, masaya servis açmış. Ancak o da ne? Bütün tabaklar yayvan…Karnı aç leylek hangi
tabağa yönelse gagası tak ediyor yemek
yiyemiyormuş. Tilki ise karnını bir güzel doyurmuş. Leylek hiç belli etmeden
yemeklerin güzel olduğunu söyleyip, tilkiyi evine davet ederek oradan ayrılmış.
Yine davet günü gelmiş, bu sefer tilki leyleğin
evine misafir olmuş. Kafasındaki tilkilik belli…
Her durumda yemeği sadece kendi yiyecek.
Ancak atladığı bir şey var. Leyleğin kapısını
çalmış, kapı açılmış. Hoş sohbetten sonra leylek masayı kurmuş, ancak o da ne! Bütün
kaplar leyleğin gagasına göre “U” biçiminde derin ve dar ağızlı. Kurnaz tilki bir o kabı bir bu kabı zorlamış. Bakmış olacağı yok, yaptığı kurnazlıktan utanıp leylekten özür dilemiş.
La FONTAINE
İlk dört soruyu metne göre yanıtlayalım.
1 		Leylek, tilkinin evinde neden aç kalmış?

...........................................................................................................................
2 		Tilki, leyleğin evinde nasıl kaplarla karşılaşmış?

...........................................................................................................................
3 		Okuduğunuz metnin ana fikri nedir?

...........................................................................................................................
4 		Metne uygun bir başlık yazalım.

...........................................................................................................................
3. SINIF
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5.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep-sonuç cümlesidir?
A) Annem gelirken üzüm almış.
B) Hava sıcak olduğu için ince giyindim.
C) Tatil olunca lunaparka gideceğiz.

6.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma vardır?
A)
B)
Annem güzel yeEce çok zayıflamek yapıyor.
mış.
C)

7.

3.A sınıfı 3.B sınıfından
daha kalabalık.

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kuralsız cümleye örnektir?
A) Deniz iyice dalgalanmaya başladı.
B) Market arabasını doldurmuş yine annem.
C) Bugün arkadaşlarımla toplanıp sinemaya gideceğiz.

8. 		

Yandaki cümlede noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

“Çok kar yağdığı
..................... okullar
tatil oldu”
		
9.

A) için

B) sebebiyle
C) çünkü

Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
A) Gidiyor musun
B) Ne yeri belli ne de yurdu
C) Onun doğru söylediğine

10. “Öğretmen sınıfta beni sessizce uyardı.” cümlesinde aşağıdaki sorulardan
hangisinin cevabı yoktur?
A) Nerede?
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B) Nasıl?

C) Niçin?

3.
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PARAGRAFTA ANLAM

TEST

Çok sıcak bir yaz günüymüş. Buğday tarlasında artık
iyice olgunlaşan başaklar rüzgârda bir o tarafa bir bu
tarafa dalgalanıyorlarmış.
Buğday tarlasında yaşayan bıldırcın ve keklik sürüleri
de artık yol hazırlıklarına başlamışlar. Çünkü hayvanların hepsi iyi giden havalar nedeniyle buğdayların yeteri olgunlaştığını ve
yarın hasat yapılacağını biliyorlarmış. Ekinler kesilmeden önce de
buradan ayrılmak, kendilerine başka bir tarla bulmak istiyorlarmış.
Küçük bıldırcınlar elbette bu işe çok sevinmişler, çünkü ilkbaharda
bu tarlada doğan ve burada büyüyen küçük kuşlar artık biraz değişiklik olsun istiyorlarmış. Onların hayatındaki ilk taşınmaymış bu.
Zoltan Zelk
1, 2. ve 3. soruları paragrafa göre yanıtlayalım.
1

Buğday tarlasında yaşayan hayvanlar, neden yol hazırlıklarına başlamışlar?
...........................................................................................................................

2

Küçük bıldırcınlar neden sevinmiş?
...........................................................................................................................

3

Paragrafın konusu nedir?
...........................................................................................................................

Teknoloji deyince aklımıza ne geliyor? Bilgisayardan telefona, televizyondan tablete yaşamımızı kolaylaştıran pek çok alet geliyor. Peki bu
aletlerin yararı olduğu kadar zararının da olduğunu hiç düşündünüz
mü? Ya da zararlarından korunmak için neler yapılması gerektiğini…
4 ve 5. soruları paragrafa göre yanıtlayalım.
4

Yukarıdaki paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Teknolojik Aletler
B) Teknolojinin Tarihçesi
			
C) Teknolojinin Zararlarından Korunma Yolları
5

Paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) bilgisayar

B) teleskop

C) telefon
3. SINIF
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6.

7.

Bitirdiğimiz işi zamanında bitirememek, ödevlerimizi son ana bırakmak, bir şeyleri yetiştiremeyince
yaşadığımız sıkıntı. İşte bunların
hepsi için zamansızlıktan şikayet
ederiz. Oysa yapmamız gereken
şey o kadar kolay ki…

Yandaki paragrafta anlatılan düşünce
hangi atasözüne uygun olabilir?
A) Sakla samanı gelir zamanı.
B) Bugünün işini yarına bırakma.
C) Bir elin nesi var,iki elin sesi var.

Çiçekler, kısa bir süre sonra mis gibi kokular yaymaya başladı. Bahçe sahibi, o ana
kadar hiç duymadığı bu kokunun nereden geldiğini araştırdığında, davetsiz misafirleri bularak hayrete düştü.

Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) Bahçeye yayılan koku
B) Bahçe Sahibi
			
C) Bahçedeki Çocuklar
8.

9.

Sokaktan gelen
satıcıların sesleri,
çocuk seslerine karışıyor, köşedeki
fırından yeni çıkan sıcak ekmeğin
kokusu her yere yayılıyordu”

Paragrafta hangi duyumuzla ilgili bir
ayrıntı yoktur?
A) Koklama
B) Dokunma
C) İşitme

“Üzüntümüzü geçmişte bırakmalıyız. Çünkü üzüntü de diğer duygular gibidir. Yaşanır ve unutulur. O zaman geçmişteki üzüntümüze üzülmek yerine
anı yaşamayı öğrenmeliyiz.”
Yukarıdaki paraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?
A) Mutluluk kalıcı üzüntü geçicidir.
B) Tüm duygular zamanla unutulur.
C) Geçmişi asla unutmamalıyız.

10. “Sabah erkenden kalktı, en sevdiği kırmızı elbisesini giydi. Saçlarını tarayıp bir
güzel ördü. Pencereden giren güneş bütün odasını ışıkla doldurmuştu. Nihayet
zil çaldı. Annesinden önce heyecanla kapıya koştu. Nasıl da özlemişti babasını…
Yukarıdaki paragrafta aşağıdaki duygulardan hangisi yoktur?
A) Karamsarlık
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B) Heyecan		

C) Özlem

ANA FİKİR, ANA DUYGU, KONU

4.

TÜRKÇE

TEST

..................................................
Nasreddin Hoca, Akşehir’de kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki adam
çıkmış. Birisi öteden beri cimriliği ile tanınmış bir aşçı, diğeri de boynu bükük
bir fakir. Aşçı sözü almış:
– Hocam demiş, ben bu adamdan davacıyım. Dükkanın önünde fasulye pişiriyordum. Tencerenin kenarından buğusu çıkıyordu yemeğin. Bu adam
elinde somunla geldi. Kopardığı lokmaları yemeğin buğusuna tutup başladı atıştırmaya. Nihayet koca bir ekmeği bitirdi. Ondan fasulye buğusunun
parasını istedim, vermedi.
Nasreddin Hoca anlatılanları dikkatlice dinledikten sonra fakire dönüp:
– Doğru mu bunlar? diye sormuş.
– Evet, demiş fakir adam.
– Öyleyse para kesesini çıkar bakalım, demiş Nasreddin Hoca.
Zavallı fakir, kadı efendiye karşı gelememiş. İçinde
üç beş akçe bulunan para kesesini Hoca’ya uzatmış. Bu sefer aşçıyı çağırmış yanına, Nasreddin
Hoca. Keseyi kulağına yaklaştırarak şıngırdatmaya
başlamış. Sonra da:
– Haydi, aldın işte alacağını, demiş. Aşçı:
– Nasıl olur? diye şaşkınlığını belli etmiş. Paramı vermediniz henüz. Hoca
cevap vermiş:
– Fazla uzatma, yemeğin buğusunu satan akçenin de sesini alır elbet!
1, 2 ve 3. soruları metne göre yanıtlayalım.
1

Metne uygun bir başlık yazalım.
		.........................................................................................................................
2

Aşçı fakirden neden şikayetçi olmuş?
..........................................................................................................................

3 Nasreddin Hoca parasını isteyen aşçıya ne cevap vermiş?

..........................................................................................................................
4 Okuduğunuz fıkranın konusu nedir?

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

Ağaçlar çiçekli çimenler yeşil				
Mis gibi kokuyor canlandı doğa
Gelincikler papatyalar kırlarda çil çil
Mavi beyaz kırmızıyla rengarenk doğa…

Yukarıdaki şiirin teması aşağıdakilerden hangisi olamaz?
A) Kış

6.

B) İlkbahar

C) Doğa

Sevdiğimiz işi yaparken bir haz duyarız. Çünkü sevdiğimiz işlerde kendimizi buluruz. Kendimizi yeterli ve güçlü görürüz. Başarısızlık
endişesinden, korkusundan uzak kalırız. Önemli ve değerli olduğumuzun farkına varırız. Bütün bunların etkisiyle daha çok çalışmak, iş yapmak isteği duyarız…
Yukarıdaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevmediğimiz işleri başaramayız.
B) Mutlu olmak için sevdiğimiz işi yapmalıyız.
C) Başarılı olamazsak daha çok çalışmalıyız.

7.

Parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Sevdiğimiz işi yaparsak mutlu oluruz.
B) Sevdiğimiz işi yapmak bizi başarısızlık endişesinden uzak tutar.
C) Bazı işleri yapmak bizi güçsüzleştirir.

8.

Gelin çiçek derelim,
Yollarına serelim,
Sevgi dolu türkülerle,
Annemize verelim.
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Şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğretmen sevgisi
B) Anne sevgisi
C) Çiçek sevgisi

TEMA DEĞERLENDİRME - 3
1.

Annemin kış hazırlığı bitmedi
gitti. Domatesler kaynatıldı,
salçalar yapıldı. Yaş tarhanalar hazırlandı.Buğdaylar
öğütüldü, bulgurlar hazırlandı. Yazın
en güzel meyveleri reçel yapılıp süslü
kavanozlara girdi.

Paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kış hazırlıkları
B) Reçelin nasıl yapıldığı
C) Kış yemekleri

“İnsan nelerden huzur duyduğunu bazen bilemiyor.
Güneşli bir günde denizde yüzen martılar çok kişinin dikkatini bile çekmemiştir. Mutluluğu hep bir şeyler satın almakta bulmak, bizi farkında olmadan karamsarlığa itiyor. Bir kuşun ötüşü, bir kedinin miyavlayışı bile hayatın güzelliğini gösterir. Mutlu
olmak için, var olanları görmeli; çevremizdeki güzelliklerin farkına varmalıyız.”
2 ve 3. soruları paragrafa göre yanıtlayalım.
2.

İnsanları karamsarlığa iten nedir?
A) Yüzen martılar
B) Mutluluğu bir şeyler satın almakta bulmak
C) Çevremizdeki güzellikler

3.

Mutlu olmak için ne yapmalıyız?
A) Sevdiğimiz şeyleri satın almalıyız.
B) Deniz kenarında martıları seyretmeliyiz.
C) Çevremizdeki güzelliklerin farkına varmalıyız.

4.

“Sadece okuryazar olmak bir şey

ifade etmez. İnsanın her işte olduğu gibi okuyarak da kendini
yenilemesi gerekir. Sürekli okumayan insan, bir süre sonra bilgilerinin eksildiğini ve ihtiyaçlarına
cevap vermediğini görecektir.

Yandaki paragrafın ana fikri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Okumak kadar yazmak da önemlidir.
B) Her zaman okuyup araştırarak
kendimizi yenilemeliyiz.
C) Okumak her yaşta önemlidir.
3. SINIF
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TEMA DEĞERLENDİRME - 3
Ağacı kıskanırım,
İmrenirim arıya,
Yemiş yüklü dalı var,
Petek petek balı var;

Bahar olsun, güz olsun,
Konduğu çiçeklerin
Ne güzel masalı var!
Pembesi var, alı var!
Cahit Sıtkı TARANCI

5, 6 ve 7. soruları şiire göre yanıtlayalım.
5.

Şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Mevsimler

6.

B) ağaç

C) arı

Bu şiirin ana duygusu nedir?
A) Aile sevgisi

8.

C) Ailemiz

Şiirde aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
A) kelebek

7.

B) Doğa

B) Doğa Sevgisi

C) Hayvan Sevgisi

Aşağıdaki atasözlerinden hangisi anlamca diğerlerinden farklıdır?

A) Birlikten kuvvet doğar.
B) Bir elin nesi var iki elin sesi var.
			
C) Bol bol yiyen, bel bel bakar.
9.
“İsraf deyince çoğumuzun aklına hemen yiyeceklerin, suyun ve elektriğin israfı geliyor. Çok az kişi zamanın israf edildiğini düşünüyor. Oysa zamanın israf
edilmemesi de bunlar kadar önemli. Vaktini boşa harcayanlar, asla verimli
olamazlar. Verimli çalışmanın ilk şartı da erken yatıp erken kalkmakla başlar.”
Yukarıda anlatılanlardan hangi sonucu çıkaramayız?
A) Verimli çalışmak için zamanı iyi kullanmalıyız.
B) Zaman israfını düşünenlerin sayısı azdır.
C) Suyun israf edilmemesi hepsinden önemli bir konudur.
10. ”Çocukların sorumluluk duygularının
gelişmesi, topluma iyi bireyler olarak
kazandırılması için yetişkinlere çok
büyük görevler düşüyor. Bunlardan
biri de onlara ….................…………”
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Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi gelemez?
A) Hayvan sevmeyi öğretmektir.
B) Kendine güvenmeyi öğretmektir.
C) Kendi haline bırakmaktır.

4. TEMA: ERDEMLER
AD (İSİM)

TÜRKÇE

1.

TEST

PAPATYA GELİN
Şimdi nerededir, kiminledir? Bilmiyorum…
Büyülü, tozpembe bir düş gibi anımsıyorum
her şeyi; çocuksu duyguların yüreğimizde
köpüklü sular gibi akıp durduğu o günleri.
Üçüncü sınıfı bitirdiğim yazdı. Babam, fabrikadan yıllık iznini alıp yıkık dökük evimizi yeniden yapmaya koyulmuştu. Eski duvarları
yıkıp yerine yenisini örecekti. Çocukluğundan
beri çeşitli işlerde çalıştığını, dokuma fabrikasına sonradan girdiğini söylerdi
babam. Elinden her iş geliyordu. Önce, derenin kenarından toprak kazıp
elekten geçirdi. Elenmiş toprağı samanla karıştırıp çamur yaptı. Yoğrulmuş,
macun gibi olmuş çamuru da kalıba döküp güneşte kurumaya bırakıyordu.
Babam, çıplak ayaklarıyla çamur yoğururken ben de kovayla su taşıyordum
ona.
Mevsim yaz olduğu için herkes tarlada, bahçede çalışıyordu. Bu yüzden yardıma gelen yoktu. Ancak akşamleyin eve dönerken; hıyar, domates, biber
getiriyordu komşular. Kavun, karpuz getiriyorlardı.
Bir de o yıl okulumuza yeni atanan öğretmenimin karısı, anamın işlerine yardım ediyordu ara sıra. Kirayla oturdukları ev bizimkine bitişikti. Ama o güne
dek bir yakınlığımız olmamıştı nedense. Tıpkı anasına benzeyen bir kızları vardı. Benden iki yaş kadar küçüktü kız. Adı Nilüfer’di.
Necati Güngör (Babamın Sedefli Çakısı)
İlk iki soruyu metne göre yanıtlayalım.
1

Çocuğun babası nerede çalışıyormuş?
...........................................................................................................................

2

Çocuğun babasının çamuru nasıl yaptığını sırasıyla yazalım.
Önce .................................................................................................................
Sonra .................................................................................................................
Daha sonra .......................................................................................................
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3.

Aşağıdaki isimlerden hangisi bir yönüyle diğerinden farklıdır?
A) Toprak

4.

B) Ağaç

C) Ayşe

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad kullanılmamıştır?
A) Ailece Porsuk Yaylası’na gittik.
B) Pamuk oradan oraya zıplayıp durdu.
C) Halamlar bayramlaşmaya gelmiş.

5.

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

A) Kerem - Özel isim
B) Postane - Özel isim
			
C) Tübitak - Cins isim
6.

Cins isimler cümlenin ….....….
Öğretmenin cümlesini aşağıdakilerbüyük harfle yazılır.
den hangisiyle tamamlayabiliriz?
A) Ortasında

7.

C) Sonunda

Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı bildirir?
A) Takım

8.

B) Başında

B) Sporcu

C) Sporcular

Aşağıdaki görsellerdeki tür adlarından hangisi özel ad olarak da kullanılır?
B)

A)

C)

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem çoğul ad, hem tekil ad, hem de
topluluk adı bir cümlede kullanılmıştır?
A) Ormandaki ağaçları kesmişler.
B) Çiçekçi elindeki güllerle bir buket yaptı.
C) Öğrenciler koşarak sınıfa girdiler.
10. “Pencereden bahçeye bakınca erik ağacının dallarında ötüşen kuşların
sesini duyabilir, sarı papatyaların üzerinde gezinen kelebeği görebilirdiniz”
Yukarıdaki cümlede kaç tane çoğul ad kullanılmıştır?
A) 2
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C) 3

TÜRKÇE

VARLIKLARIN ÖZELLİKLERİNİ BELİRTEN
SÖZCÜKLER

2.

TEST

KIŞ
Kış kocaman şişman bir kardan adamdır,
Şapkası başında, boynunda atkısı.
Üşüyen küçük bir kuştur,
Bir kırıntı derdinde, telaşlı.
Kış, tüten bir ocaktır.
Kızarmış ekmek kokusu.
Sıcacık bir çorbadır,
Odun dumanı, portakal kabuğu.
Kış, naftalin kokulu kalın bir kazaktır,
Camdaki buğu,
Tembel bir kedi,
Derin bir uyku…
Ayla ÇINAROĞLU

1 		Yukarıdaki şiirde kış nelere benzetilmiş?

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
2 		Şiirde geçen varlıkların özelliklerini belirten sözcükleri kutulara yazalım.

3. SINIF
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2.

“Genç kadın elindeki pazar çantasıyla bize doğru yürüyordu.”
Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcük, varlığın hangi özelliğini belirtmektedir?
A) Biçim

3.

B) Durum

C) Sayı

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlığın özelliğini belirten sözcük kullanılmıştır?
A) Sinem saçlarını kısacık kestirdi.
B) Yol uzun olduğu için yürüyemedik.
C) Dik yokuştan yukarı çıktı.

4.

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük
yoktur?
A) Aç ayı oynamaz.
B) Derdini söylemeyen derman bulamaz.
C) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.

5.		

6.

Aşağıdaki ifadelerden hangisi kirazın özelliklerinden değildir?
A) Kırmızı Kiraz
B) İki Kiraz
C) Sarı Kiraz

Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi varlığı farklı bir yönüyle nitelemektedir?
A) Yuvarlak masa

7.

8.

B) Uzun koridor

“Sarı güneş, küçük bulutun arkasından çıkmaya
çalışıyor ama inatçı bulut mavi gökyüzünde
güneşin görünmesine engel oluyordu.

C) Yeşil yaprak
Yandaki cümlede varlığın özelliğini belirten kaç tane sözcük kullanılmıştır?
A) 3

B) 4

C) 2

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde bir varlığı niteleyen sözcük yoktur?
A) Babaannemin geniş balkonu sardunyalarla doluydu.
B) Doğum günümü küçük bahçemizde kutlayacağız.
C) Apartmanın içini beyaza boyadılar.
46

3. SINIF

TEMA DEĞERLENDİRME - 4
1.

“Sürü” sözcüğü için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?
A) özel ad – çoğul ad		
			
C) tür adı – tekil ad

2.

“Defter,kitap, silgi ve boya kalemleri mutlaka çantamda bulunur.”
Yukarıdaki cümlede kaç sözcük tekil addır?
A) 2

3.

B) topluluk adı – tür adı

B) 3

C) 4

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde çoğul eki almış sözcük kullanılmıştır?
A) Ayhan tahtayı siler misin?
B) Çoban sürüsünü toplamış gidiyordu.
C) Parktaki çocuklara seslendi.

4.

“Aylardır görmediği dedesini camda merakla bekliyordu.”
Yukarıdaki cümlede geçen soyut ad aşağıdakilerden hangisidir?
A) Dede

5.

B) Cam

C) Merak

“Pamuk” aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad olarak kullanılmıştır?
A) Adana’da pamuk tarlasında çalışıyormuş.
B) Pamuk annemi görür görmez kucağına atıldı.
C) Pamuk gibi elleri vardı.

6.

Aşağıdakilerden hangisi topluluk adı değildir?
A) Aile

7.

B) Deste

C) Ağaçlar

Öğrencilerin ifadelerinden hangisi yanlıştır?
A)

Özel adlar cümlenin her yerinde büyük harfle başlar.
C)

B)

Tekil adlara çoğul
ekin gelmesiyle
topluluk adı oluşur.

Tür adları sadece
cümle başında büyük harfle başlar.
3. SINIF
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