
 

EŞ KÜPLERLE YAPI OLUŞTURMA 

Eş küplerle sizde 3, 4, 5, 6, 8 birim küpten oluşan beş yapı oluşturunuz. 

 

 



 

Eş küplerle sizde 10, 14, 15, birim küpten oluşan üç tane yapı oluşturunuz. 
 

 

 



 

DEYİMLER 
 

 

 

 

Aşağıdaki söz gruplarından deyim olanların başına (X) işareti koyunuz. 

(   ) alın yazısı   (   ) üstüne basmak       (   ) yazı tahtası 

(   ) okul panosu   (   ) burnundan kıl aldırmamak       (   ) kalem tutmak 

(   ) yol açmak   (   ) kaş çatmak         (   ) el vermek 

(   ) kapı çalmak   (   ) saç taramak         (   ) parmak boyası 

(   ) güzel söz            (   ) karşıya geçmek        (   ) parmak basmak 

 

Aşağıdaki deyimlerle anlamlarını eşleştiriniz. Deyimlerin başındaki harfler size bir 

deyim daha verecek. 

 Yemek yemek 

 Düşüncesiyle kılavuzluk etmek, yol göstermek 

 İstediğini yapamadığı için üzülmek, dertlenmek 

 O şeyle ilgisini kesmek 

 Bir bütüne göre çok ufak parça 

 Çok zor işleri başarmak 

 Umduğunu elde edememek 

 Farkında olmayarak birine dokunacak sözler söylemek, pot kırmak 

 Aklından geçenleri, gizli düşünceleri bilmek 

 Her şeyin ortada, dağınık bulunduğu durum 

 

Aşağıdaki sözcükleri deyim oluşturacak şekilde eşleştiriniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anlatımı daha etkili yapmak için kullanılan, genelde sözcüklerin mecaz anlamlarıyla 

kurulan çoğu zaman birden çok sözcükten oluşan kalıplaşmış sözlere deyim denir. 

Dağ devirmek A 

Kaşık sallamak K 

Avucunu yalamak S 

Elini eteğini çekmek A 

Işık tutmak U 

Devede kulak K 

Baltayı taşa vurmak M 

Ciğerini okumak A 

İçi içini yemek L 

Çarşamba pazarı K 

Ele   alışmak 

Elden   gelmek 

Eli   vermek 

Elinden  doğmak 

Eline             kaçırmak 

Açık   alınmak 

Açığa                     kazanmak  

Açıkta  kapamak 

Açıktan  kollamak 

Açığını  kalmak 



Aşağıdaki cümlelerde kullanılan deyimleri bulup yazınız. 

 Kardeşim ele avuca sığmaz bir çocuktur.    

(……………………………..…………….) 

 Sözlerin o kadar içime dokundu ki anlatamam.   

(……………………………..…………….) 

 Esma bu hareketinden sonra iyice gözden düştü. 

(……………………………..…………….) 

 Karşımda komşumuzun köpeğini görünce birden kanım dondu. 

(……………………………..…………….) 

 Köyümüzde buğdaylar uç verdiğinde her yer yemyeşil olur. 

(……………………………..…………….) 

 Geçen gün iliklerime kadar donarak okula gittim. 

(……………………………..…………….) 

 Bu sözlerim kulağına küpe olsun, kızım.  

(……………………………..…………….) 

 Ahmet’in benim dondurmamda gözü kaldı.  

(……………………………..…………….) 

 Bu yaptığım proje babamın göğsünü kabartacak. 

(……………………………..…………….) 
 

Aşağıdaki cümlelerde bazı deyimler kullanılmıştır. Bu deyimlerde eksik olan sözcükleri tamamlayınız. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bazı öğrenciler deyimleri cümle içinde kullanmışlar. Doğru kullananların başına “”  yanlış 

kullananların başına “” yapan Ali hangilerinde yanılmıştır. İşaretleyiniz. 

 

 

 

Annem bize saçını ……………..……etmiş. 

Köpeğim kaşla …………..…. arasında ortadan kayboldu. 

Hırsız polisi görünce ………………..…..yağlayarak kaçtı. 
Dedem bizi 

Dedem bizi görünce ağzı ……………………..varırdı. 

Öğretmenimin verdiği ödevi sıcağı ……….…………yapmam lazım. 

Her gün anlattığın bu fıkra kabak …………….vermeye başladı. 

Sen de her işte pireyi …………….yapmaya bayılırsın. 

Sevinçten etekleri zil çalıyordu. 

O kadar mutluyum ki ağzım açık kaldı. 

Emekli olunca bu işten elini eteğini çekti. 

Bana her zaman içini dökebilirsin. 

Kardeşimin başarısından dolayı başım öne eğildi. 

Öyle nefret ediyorum ki ondan burnumda tütüyor. 

Onun kalbini kırmadan ikna etmeye çalış. 

kulaklarına 

tadı 

süpürge 

tabanlarını 

deve 

göz 

sıcağına 


