Sözcük - Sihirli Sözler
2. Kazlarýn bulunduklarý gölü
terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir?

2

TEST

A. kuraklýk
B. þiddetli yaðýþlar
C. soðuklarýn baþlamasý

Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki
kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir
gölde yaþarlardý. Gel zaman git
zaman ülkenin o bölgesinde on
iki yýl süren bir kuraklýk oldu.
Kazlar kendi aralarýnda konuþarak bir baþka göle gitmeye karar verdiler ve arkadaþlarý kaplumbaðaya veda etmeye gittiler. Kaplumbaða buna çok üzüldü, kendisinin de suya ihtiyacý
olduðunu ve susuz hayatýnýn
tehlikeye gireceðini söyledi.
Kazlardan kendini de götürmelerini rica etti.
(1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre
yanýtlayýn.)

1. Bu parçada aþaðýdaki hayvanlardan hangisi yoktur?
A.

B.

3. Bu parçaya getirilebilecek en
uygun baþlýk aþaðýdakilerden
hangisidir?
A. Kaplumbaðalarýn Hayatý
B. Kaplumbaða ve Kazlar
C. Gölde Yaþayabilen Hayvanlar

C.
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4.

6. “Çimen, çiçek, çilek” sözcüklerinden hangisi sözlükte diðerlerinden önce yer alýr?

Tatilde iki kitap okudum.

Yasemin’in cümlesinin hece
sayýsý aþaðýdakilerden hangisidir?
A. 8

B. 9

A. çimen

B. çiçek
C. çilek

C. 10

7.

Babam bizim için çikolata almýþ.

Ayþe’nin cümlesinde tek baþýna anlamý olmayan sözcük
aþaðýdakilerden hangisidir?
A. için

B. bizim
C. çikolata

5.  tap
 lýk
 ki
Yukarýda bazý heceler sembollerle gösterilmiþtir.
Bu sembollerle anlamlý bir
sözcük oluþturulduðunda baþtan ikinci hecenin sembolü
aþaðýdakilerden hangisi olur?
A. 

B. 

8. “Yazý, yaz, yazar” sözcüklerinin sözlük sýralamasý aþaðýdakilerden hangisidir?
A. yazar, yaz, yazý
B. yaz, yazar, yazý
C. yazý, yaz, yazar

C. 
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9. 1. birinden yardým gördüðümüzde
2. yanlýþlýkla birini üzdüðümüzde
3. yolda biriyle karþýlaþtýðýmýzda
Numaralanmýþ durumlarýn hangisinde karþýmýzdaki insana
teþekkür etmemiz ya da ondan özür dilememiz gerekmez?
A. 1

B. 2

11. Dünyayý ýsýtansýn
Iþýtýp ýsýtansýn
Hayvan, bitki ve insan
Hepsini yaþatansýn
Bu dizelerde anlatýlan varlýk
aþaðýdakilerden hangisidir?
A.

C. 3

C.

10. Aþaðýda resimlerle anlatýlan
sözcüklerden hangisi sözlükte diðerlerinden önce yer alýr?
A.

12. Aþaðýdaki çocuklardan hangisi tek heceli sözcük kullanmamýþtýr?

B.

C.
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A.

Ben kýsa mesafeleri
çok hýzlý koþabiliyorum.

B.

Gideceðimiz yer evimize çok yakýndý.

C.

Araba bizden epeyce
uzaklaþmýþtý.
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13.

15. Toprak yanarken susuz,
Sularý soðutur buz;
Pek boldur kavun, karpuz,
Kýþý kimseler anmaz.
Bu dizelerde anlatýlan mevsim
aþaðýdakilerden hangisidir?

Böyle kötü bir þeye neden olduðum için ...........

Nurgül’ün cümlesi aþaðýdakilerden hangisiyle tamamlanamaz?

A.

A. üzgünüm.
B. mutluyum.
C. kendimi affetmeyeceðim.

B.

C.

14. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi sözlükte diðerlerinden
sonra yer alýr?
A.

kalem

B.

keten

C.

kitap
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3.

3

Biz okulumuzu çok severiz.

Bu cümle için aþaðýdakilerden hangisi söylenemez?

Bir beldeyi su bassa,
Deprem yerleri sarssa,
Yangýnda evler yansa,
Hemen koþar Kýzýlay.

A. Dört sözcükten oluþmuþtur.
B. Tek heceli iki sözcük vardýr.
C. Ünlü harf sayýsý ünsüz harf
sayýsýndan fazladýr.

Evsize çadýr verir,
Aça yemek yedirir,
Yoksullarý giydirir,
Ne güzel dost Kýzýlay.

(1 ve 2. sorularý þiire göre yanýtlayýn.)

1. Kýzýlayýn aþaðýdakilerden hangisine yardým etmesi gerekmez?
A. mutsuzlara
B. yoksullara
C. evsizlere

2. Sel, deprem ve yangýn olunca
Kýzýlay ne yapýyor?
A. Felaketlerin nedenlerini araþtýrýyor.
B. Hemen yardýma koþuyor.
C. Yeni binalar yapýyor.
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4. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisinin ünlü harf sayýsý ile
ünsüz harf sayýsý eþittir?
A.

B.
ýrmak

C.
baca

arý

Sözcük - Sihirli Sözler
5. Aþaðýdaki öðrencilerden hangisinin cümlesinde hece sayýsý en fazladýr?
A.

B.
C.

7.

1

2

yak - ýn - lýk

son - ba - har
3

ay - dýn - lýk

Yarýn gelmeyecekmiþ.

Numaralanmýþ kartlarýn hangisindeki sözcük hecelerine
yanlýþ ayrýlmýþtýr?

Bu kitabý aldý.

A. 1

B. 2

C. 3

Her gün süt içer.

8.

2
yamaç

1
yazý
3
yasa

6. Aþaðýdaki sözcüklerden hangisi alfabetik sýraya göre yazýlmamýþtýr?

Numaralanmýþ sözcüklerden
hangisi sözlükte diðerlerinden önce yer alýr?

A. takým - tambur - tarak
B. salkým - sayý - saçak
C. akýl - asma - ayna

A. 1
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B. 2

C. 3
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