
 

 

ETKİNLİK 1: 

Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle ile tamamlayarak anlamlı cümleler kuralım. 

 Öğretmenimiz kitaplık düzenleme görevini bana ……………… 

 ……………… ödevlerini ……………………. yardımcı olurum. 

 Odamızın ………olması için kardeşimle ….……..paylaşımı yaptık. 

 Bugün sınıfımıza yeni bir ………………….geldi. 

 Her teneffüs ……………….……….. havalandırmalıyız. 

 Sağlıklı olmamızın birinci …………..………. , ……… olmaktır. 

 Ormanlar …………………..   doğal ………..…….. kaynağıdır. 

 Biz de her yıl bir fidan ……………………..…….. 

 Sağlıklı olmak, mutlu ve huzurlu olmamızın …………………………… 

 Dinlenmeye, okumaya çalışmaya ve oyuna zaman …………………… 

 Öğretmen elindeki ………….. aceleyle masanın üstüne …….……… 

ETKİNLİK 2: Aşağıdaki cümleleri koyu yazılmış kelimelerin zıt anlamlıları ile tamamlayınız. 

 Gökhan’ın aldığı simitler taze mi ………………… ?                        

 Diğer kardeşin senden zayıf mı …………………… ? 

 Babam akşam erken mi gelecek ………………… ? 

 Kardeşin çalışkan mı ……………….…………… ? 

ETKİNLİK 3: Aşağıdaki sözcükleri eşleştirerek birleşik sözcükler oluşturunuz. 

Deniz     yüzü           Yeryüzü 

Aslan     kabı           ………………… 

Gece     anası           ……………….. 

Yer     ağzı            ………………… 

Ayak     kondu           ………………… 

ETKİNLİK 4: aşağıdaki cümleleri verilen kelimeler ile tamamlayınız. 

ne biçim iyi biraz nasıl kapı kapı 

Kardeşin ………………………….. oldu? 

Benimle ……………  …..…….   konuşuyorsun? 

Elindekileri satmak için ………  ……….dolaşmış. 

Benim söylediklerimi ………….….dinledin mi? 

Dışarıda ………………..… üşüdük. 

 

 

 

düzenli öğrenci kardeşi

min 

verdi görev 

şartıdır sınıfımızı 

birinci 

verdi 

şartı yurdumuzun 

dikmeliyiz 

ayırmalıyız 

yapmasına 

zenginlik 

temiz 

kitapları 

Koydu 

 Eviniz geniş mi …………….…………..………...….? 

 Çamaşırlar ıslak mı  ……………….………….......…? 

 Dışarıda hava sıcak mı ……………………........……? 

 Yola gündüz mü çıkacaksınız .………………………? 

 Annen karneni görünce üzülür mü 

……………………..? 

 

Kara                yolu  ……………………… 

Sivri  su  ………………………….. 

Saman deniz  ……………………… 

İnce  sinek  ……………………… 

Kahve   altı  …………………………… 

 

 

 

 

 

çoktan doğru gibi sıcak uzun uzun 
 

Öğretmenim ………………………….olmak istiyorum. 

Bunları bize toplantıda ………………..……….anlattı. 

Onun bana söylediklerini ……….………….unuttum. 

Bizi çok ………………………..karşıladı. 

Akşama ……………………evden çıkarız. 

 



 

 

 

 

ETKİNLİK 5: Aşağıdaki ifadeleri sebep-sonuç ilişkisi bakımından tamamlayan ifadelerle eşleştiriniz. 
 

[   7 ] A)Banyonun musluğunu açık unuttuğu için 

[___] B)Kalemtıraşını evde unuttuğundan 

[___] C)Onur, yeni bir ayakkabı istiyordu çünkü 

[___] D)Dedem, gözleri iyi görmediği için 

[___] E)Şemsiyesini yanına almadığı için 

[___] F)Ayça hasta olduğu için 

[___] G)Teyzemler bize yakın oturduğu için 

[___] H)Yabancı dil öğrenmek istediğinden 

[___] I)Kardeşim çok küçük olduğundan 

[___] J)Depremde evleri zarar gördüğü için 

[___] K)Dün gece erkenden yattı 

[___] L)Babam geç gelecekmiş  

ETKİNLİK 6: Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini parantez içinde verilen kelimelere “-cı, -lık, -lı, -sız” 

eklerinden uygun olanını getirerek tamamlayınız. 

1.Annem doğum günüm için çikolatalı pasta yapacak. (çikolata) 

2………………………….. mektuplarımızı posta kutusuna atar. (posta) 

3………………………….. öğrenciler sınıfı havalandırmak için pencereleri açtılar. (nöbet) 

4.Babam hasta olduğu için annem yemekleri ………………………. yapıyor. (tuz) 

5.Yaşlı bir …………………… pazarda yumurtalarını satıyordu. (köy) 

6.Dedem……………………………… yıllarında çok güzel saz çalarmış. (genç) 

7……………… başın cezasını ayaklar çeker. (akıl) 

8.Sokağın başına yeni bir ………………….. açıldı. (çiçek) 

9.Büyüklerine karşı her zaman …………………. davranır. (saygı) 

10……………………… teyze ilâçların üzerine nasıl kullanmam gerektiğini yazdı. (ecza) 

11.Çiçek …………………. kalınca kurumaya başladı. (su) 

12.Yaz gelince ………………………. giysilerimizi kaldırırız. (kış) 

ETKİNLİK 7: Beş tane cümle var. Biz bunları karıştırdık. Düzenleyip yazmakta size düşüyor. 

1-pikniğe – ailece – gideceğiz – hafta sonu                   

…………………………………………………................................................................……… 

2-birçok – kitabı – okuduğum – sonradan – sevdim                

 ………………………………………………….......................................................................... 

3-arkadaşlarımı – sınıf – seviyorum – bütün                   

………………………………………………...................................................................……… 

4-gideceğiz- hep –sinemaya – haftaya – beraber                   

……………………………………………......................................................................………. 

5-kırmak – hiç kimsenin – istemiyorum – kalbini                   

 ………………………………………...........................................................................…………              

 
 

1) eve gelene kadar sırılsıklam oldu. 

2) gözlük kullanıyor. 

3) onlara yürüyerek gidebiliyoruz. 

4) kursa gidiyor. 

5) yemeğini annem yediriyor. 

6) çadırda kalıyorlar. 

7) banyoyu su basmış. 

8) çünkü çok yorulmuştu.  

9) bugün okula gelmedi. 

10) arkadaşınınkini istedi. 

11) çünkü çok işi varmış.  

12) ayakkabıları çok eskimişti. 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 


