
 

ALAN ÖLÇÜSÜ BİRİM KARE BULMA 

     Aşağıda verilen düzlemsel şekillerin kaç birim kareden oluştuğunu bulalım ve altlarına yazalım. 

   Şekillerin üzerine çizim yapalım. 

1 Birim kare 2 2 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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SÖZLÜKTE SIRALAMA 

Sayıyla eşleştir. 

Eklem 

Omur 

Kemik 

Damar 

Beyin 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Kas 

Kaburga 

Kemik 

Kulak 

Koşu 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

ZIT ANLAMLI EŞ ANLAMLI 

Eski 

Boş 

Sıcak 

Islak 

Hızlı 

İnce 

Pahalı 

Kâr            

Usta 

Cevap  

Savaş 

 

 

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

………………

……………… 

………………

……………… 

Sözcük 

Muallim 

Tabiat 

Harp 

İlave 

Fakir 

Öykü 

Cümle    

Hatıra 

Vazife  

Hürriyet   

 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

…………… 

 

ATASÖZLERİ 

Kısaca açıklayalım. 

Sakla samanı gelir zamanı 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

Ağaç yaş iken eğilir. 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

İşleyen demir pas tutmaz 

………………………………………………………

………………………………………………………. 

İMLA YANLIŞI 

kirbit  tiren  

herkez  sarmısak  

yalnış  şöför  

ahçı  beyenmek  

süpriz  picama  

kiprik  sipor  

herşey  pantılon  

sovan  yanlız  

 

Sözcüklerin yazımının doğru olup olmadığını  
 

anlamak için………………  ……………… bakarız. 

HECELERE AYIRMA 

Çiçeklik  Serginin  

Şekerleme  Oduncu  

Ayakkabıcı  Arabalar  

Türkçe  Vurgulamak  

Anadolu  Sırtlamak  

Emirgan  Ayarlamak  

İnsanları  Baterist  
 

MECAZ ANLAM/ GERÇEK ANLAM 

                          Cümle yazalım 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

 

OLUMLU-OLUMSUZ CÜMLE 

Cümle yazalım 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

………………………………………………………… 

 

TÜRKÇE ÇALIŞMA 



 

5N 1K 

 

 

[___] A) Gençler  okulun bahçesinde toplandı.                            

   

[___] B) Pazardan elma aldık.                                                   

   

[___] C) Yarın Trabzon’daki dayıma gideceğiz.                        

  

 [___] D) Az önce ağlaya ağlaya merdivenlerden indi.           

  

 [___] E) İki saattir evin önünde bekliyorum.                       

 

1) Ne zaman 

 

2) Nasıl 

 

3) Nerede 

 

4) Ne 

 

5) Kim 

 
 

NOKTALAMA İŞARETLERİ 

“ Adam  yolun ortasına çıkmış bağırıyordu (   ) 

  (    )  Yetişin (    ) yardım edin. 

Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? 

 A.   ( ; ) ( . ) (  ! )   B.  ( ? ) ( _ ) ( …)  C.  ( : ) ( _ ) ( ! )  D.  ( . ) ( _ )  ( . ) 

 

 

                         ANLAM İLİŞKİSİ 

 

“yaşlı- genç” arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki 

kelime guruplarından hangisinde vardır? 

A) sınav-imtihan            B) duygu- his                      

C) altında-üstünde        D) dost-arkadaş 

 

“Ağaç-orman” arasındaki anlam ilişkisi  

aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

a) hasta-doktor             b) asker-ordu                                                                        

c) zil-okul                    d) öğretmen-öğrenci 

 

FARKLI ANLAMLARDA KULLANIM 

 “Yemek” kelimesi hangi cümlede farklı anlamda 

kullanılmıştır? 

a)Aslı-yemeğini-yeni-bitirmiş.                                         

b ) Zümrütler yemeğe dışarı gidecekler. 

c) Banu-yemeğini-yiyip-yatacak.                                       

d ) Çetin yine annesinin başının etini yemiş. 

 

 

DEYİMLER 

Kısaca açıkla 

 İğne ipliğe dönmek. 

………………………………………………………                                                                                  

Ağzından bal damlamak.  

……………………………………………………… 

Ağzını bıçak açmamak. 

……………………………………………………… 

 Ağzı gevşek olmak. 

……………………………………………………..… 

 

ABARTILI İFADELER 

Altını çiz. 

Dünyalar kadar ödevim var 

Korkudan gözleri fal taşı gibi açıldı. 

Onu görünce dünyalar benim olmuştu. 

Kardeşim oyuncak alınmadığı için kıyameti kopardı.  

Sinemada gülmekten öldük. 

SEBEP-SONUÇ CÜMLELERİ(Cümle yazalım) 

Ali hasta olduğu için okula gelmedi. 

Yemeği çok yiyince karnım ağrıdı. 

 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 
 

……………………………………………………… 

 

 


