1

Tİ
R

Uy g u l a

Aşağıda bir mahallede yaşayan insanların günlük aktivitelerini
görüyoruz. Karışık verilen kelimelerle cümleler oluşturunuz.

Fırın

R

1

Çiçekçi

N

EK

Kafe

Ahmet ve kızı – gezdiriyordu – köpeklerini
...................................................................................................................................

Ö

2
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3

oturuyordu – Ali – Bey – kafede
...................................................................................................................................
Hakan – sürüyordu – bisiklet
...................................................................................................................................

Tİ
R
Mağaza

4

N

EK

Postane

Nermin – bakıyordu – mağazanın – vitrinine
...................................................................................................................................

R

5

top – oynuyordu – Arda ve Alper
...................................................................................................................................

Ö

6

7

Sibel – alıyor – ekmek - fırından
...................................................................................................................................
Dilek – çiçek – bahçesi – için – alıyor
...................................................................................................................................
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Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle
doldurunuz.

Tİ
R

Meyve
veren bitki

Çiçeklenme

Tohum
Ekilir

EK

Tomurcuklanma

Filizlenme
Tohum
başlar

Yeni
bitki
için tohum

Bitki

Ekilir
büyür

N

Verilir
olgunlaştıkça

Geniş

Filizler
Çiçeklenme

R

1. Tohum toprağa ................................................... ve özsuyu ...................................................
2. Tohum zaman içinde çimlenmeye ...................................................
3. Çimlenmeden sonra ................................................... belirir.

Ö

4. Büyüyen fide daha ................................................... bir toprağa ekilir.
5. Bitkimiz artık hızla ...................................................
6. ................................................... döneminden sonra meyvesini alacağız.
7. Meyveler ...................................................sonra toplanır.
8. Toplanan meyvelerden ................................................... yapmak için ayrılır.
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Aşağıdaki cümleleri kurallı cümle yapalım ve istenen kelimeyi
bulmacaya yazalım.
1. Balıklar – alır – solungaçları – sayesinde – nefes

(4.kelime)

4. Ağaç – eğilir – yaş – iken

(4.kelime)

Tİ
R

2. Tırtıllar – güzel – dönüşür – bir – kelebeğe
3. Bitkiler – güneş – almalı – yeterince

(2.kelime)

(1.kelime)

5. Ağaçlar – dökerler – sonbaharda – yapraklarını (3.kelime)
6. göl – damlaya – olur – damlaya

(3.kelime)

7. Ormanda – piknik – yapmayı – arkadaşlarımla – seviyorum (3.kelime)

EK

1

2

3

R

4

N

5

7

Ö

6
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Aşağıdaki cümleler kurallı mı kuralsız mı bulalım. Kurallı cümlelerin
harfini şifre kutusuna yazalım.

DEVRİK

Zamanında çalışan her zaman başarılı olur.

K

M

Yaptım en sevdiğim üzümlü kekten

S

A

U

Z

Ev adresi ve ev telefonu önemlidir bilmek.

R

E

Arkadaştır kitaplar en iyi

T

F

En yararlı içecek sudur.

A

Ş

Kitap okuma hedefime ulaştım.

L

Ç

Yemeklerden önce ellerimi yıkarım.

L

O

I

Ü

Tİ
R

KURALLI

CÜMLE

R

N

EK

Online dersler çok hızlı geçiyor.

Ö

Bebekler bazen çok ağlar.

ŞİFRE:
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CÜMLE

Adım -- ??
7 ||TEST
Adım
TEST -- 01
01

1. Aşağıdakilerden hangisi kuralsız
(devrik) cümledir?
A) Ödevleri zamanında yapmalıyız.

4. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisiyle anlamlı ve kurallı bir cümle
oluşturulamaz?
A) torunlarını - severdi - dedem çok

B) Okul koridorunda koşmamalıyız.
C) Geç kalmayalım derse.

Cümlesindeki boşluğa aşağıdaki
görsellerden hangisi gelirse anlamlı
bir cümle olur?
A)

C) çocuklar - oyuna - ve - ihtiyaç arkadaşa

5. “Doktora gidecektim fakat randevumu ...........................”

EK

B)

Tİ
R

2. “Uzaktan eğitim için gerekli olan
............................... sonunda alabildik.”

B) cümlelerin - harfi - ilk - büyük yazılır - herzaman

Cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle
tamamlanabilir?

C)

A) unuttum

B) aldım

N

C) istedim

6.

R

3. “Yağmurluyken hava
unuttu giymeyi yağmurluğunu.”

Ö

Cümlesinin
kurallı cümle olmuş hali
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yağmurluğunu unuttu giymeyi
yağmurluyken hava.
B) Hava yağmurluyken yağmurluğunu giymeyi unuttu.
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C) Hava yağmurluykrn unuttu giymeyi yağmurluğunu.

Yukarıdaki görsel hangi cümleye
ait olabilir?
A) Ayşe dedesiyle yürüyüş yapardı.
B) Gençler parkta geziyordu.
C) Yaşlı çift yürüyüş yapıyordu.

Adım -- 07
?? || TEST
Adım
TEST -- 01
01

9.

teyze

Esma

suladı

çiçekleri

Yukarıdaki kelimelerle anlamlı bir
cümle oluşturulduğunda en sonda
hangi sözcük bulunur?
A) Teyze

B) suladı

Yandaki sözcük grubunda kaç tane
cümle vardır?
A) 3

B) 4

C) 5

EK

C) çiçekleri

İyi vatandaş demek, iyi insan
olmak demektir. İyi insan önce
ailesine, sonra çevresini ve
ülkesini sever. Sorumluluklarını
bilir. Diğer insanlara da örnek
olur.

Tİ
R

7. 		

N

8. “............................... ve ...............................
meyvelere örnek verilecek yiyeceklerdendir.

R

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan
yerlere aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi yazılabilir?

Ö

A)

B)

C)
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Aşağıdaki cümleleri anlamlarına göre olumlu ise
,
olumsuz ise
, soru cümlesi ise
, ünlem cümlesi ise
şekliyle eşleştiriniz.

Katıldığı toplantıda çok alkış aldı

EK

Hastanede yatan kimdi

Tİ
R

Bugün işe zamanında gidemedi

Gelen mektubu kaybolduğu için okuyamadı

N

Güvenilir insanlar yalan söylemezler

R

Öğretmenin verdiği projeyi ilk o tamamlamıştı

Ö

Sonbaharda yaprakların sararması sana nasıl
hissettiriyor

Dikkat et yanacaksın

Annesi sabah uyanabilmesi için erken yatmasını
istedi
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Aşağıdaki cümleleri sizden istenen cümle şekline göre yeniden
yazınız.
Akşam size gelmeyi düşünüyoruz.
Olumsuz : ...........................................................................................................................................................

Tİ
R

Zaman hiçbir zaman yerinde saymaz.
Soru
: ...........................................................................................................................................................
Tüh! Şimdi o kadar yeri baştan yazacağız.
Soru
: ...........................................................................................................................................................

Seninle birlikte şöyle kafa dinleyeceğimiz bir yere gitsek.
Olumsuz : ...........................................................................................................................................................

EK

Mutluluk sence istediğin her şeye sahip olmak mıdır?
Olumlu : ...........................................................................................................................................................

N

Sıcak havalarda ders çalışmayı hiç sevmiyorum.
Soru
: ...........................................................................................................................................................

Sence sınava yeteri kadar çalıştın mı?
Olumlu : ..............................................................................................................................................................

R

Cebimde bugünü çıkaracak para var.
Olumsuz : ...........................................................................................................................................................

Ö

Sana bir daha bu adamla konuşmayacaksın demedim mi yahu?
Olumlu : ...........................................................................................................................................................
Bugün gelecek misin?
Olumsuz : ...........................................................................................................................................................
Eyvah, ocakta yemeği unuttum!
Olumsuz : ...........................................................................................................................................................
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Aşağıda verilen cümlelerin anlamlarına göre duygu, düşünce,
haber ve istek bildiren cümlelerden hangisini ifade ediyorsa
ilgili görselle eşleştiriniz.

Teyzem dün bize geldi.

Elmaları birlikte toplayalım.

EK

Arkadaşım Ali’nin güzel bir sesi var.

Tİ
R

Abim yarışmayı kazanınca çok mutlu oldum.

Duygu

Düşünce

Babamın aldığı hediyeyi çok merak ediyorum.

Kış tatilinde Uludağ’a gideceğiz

H

Dayım bize gelince çok sevindim.

R

Birlikte satranç oynayalım.

Ö

Yalnız oyun oynamak çoık sıkıcı.

Yağışlar yüzünden gezimiz iptal olmuş.

Bayramda yeni kıyafet almak istiyorum.
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r

e
ab

N

Başarılı olmak için planlı çalışmak gerekir.

İstek

Aşağıda verilen bilmeceleri farklı yazı karakterleriyle okuyunuz
ve cevaplarını sizlerde farklı yazı karakterleriyle yazınız.

İki yuvarlak biri büyük biri küçük onlar olmasa bize dünya kapkara.
.............................................................................................................................................................................

En çok kardeşi olan meyve hangi meyvedir?

Tİ
R

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

Yer altında sakallı kök
.............................................................................................................................................................................
Kuyruğu var, at değil. Kanadı var, kuş değil.
.............................................................................................................................................................................

Dışı var, içi yok; Tekme yer, suçu yok
.............................................................................................................................................................................

EK

Akşam baktım çok idi, Sabah baktım yok idi.
.............................................................................................................................................................................

Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane.

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

N
R

Ö

Gökkuşağından ipim
Hoplar zıplar dururum
Nasıl olur demeyin
Çünkü ben çocuğum.

beği • üzüm • pır
asa •
göz be

Bir bilseniz ne yaptım
Yıldızlarla tanıştım
Birkaçını toplayıp
Saçlarıma taç yaptım

balık
•
t
op •

nar

BEN ÇOCUĞUM

yıld
ız •

Aşağıda verilen
dörtlüğü sizde
kendiniz farklı bir yazı
karakteri geliştirerek
yeniden yazınız.

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

Adım -- 08
?? || TEST
Adım
TEST -- 01
01

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisi haber bildiren bir cümledir?

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi istek bildiren bir cümledir?

A) Bu yıl okullar erken açılacak.

A) Dengeli ve düzenli beslenmeliyiz.

B) Hafta sonu evde olmayı seviyorum.

B) Akşam yemeğini çok geç yedik.

2. Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin
söylediği bir soru cümlesidir?
A) Nihayet ilkbahar geldi
B) Tatilde burada mısın

5. Aşağıdaki ifadelerden
olumlu bir cümledir?

hangisi

EK

C) Tenefüste yarış yapalım

Tİ
R

C) Alış verişe çıkmak istiyorum.

C) Öğle arasında dinlenmek istiyorum.

A) Gül bülbüle selam verdi.

3.

B) Çiçekler rüzgarla dans edemez.

C) Toprak yağmurla kuruyamaz.

R

N

Bugün
matematik
dersinden
ödevimiz var.

Ö

Yukarıdaki ifadeye göre öğretmen
hangi soruyu sormuştur?
A) Bugün beden dersiniz var mı?
B) Bugün hangi dersi işlediniz?

C) Bugün hangi dersten ödeviniz
var?

6.
Nerede yaşıyor?
.............................................................
Yukarıdaki soruya hangi cümleyle
cevap verilebilir?
A) İstanbul’dan döndüler.
B) Kars’ta yaşıyorlar.
C) Ankara’ya dönecekler.
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Adım - 02 | TEST - 01 Sınavı
Ünite Değerlendirme

7. “Ezgi ağlayarak sınıfa girdi.’’
Cümlesinde hangi sorunun cevabı
yoktur?
A) Kim?

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam olarak duygu ifade eden
cümledir?
A)
Elma ağacı
meyve verdi.

C) Ne zaman?

Tİ
R

B) Nasıl?

B)

Telefonla uzun
süre konuşmak
zararlıdır.

C)

EK

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi
olumsuz anlam içermektedir?
A) Düşük not aldığı için ağladı.

B) Sinirinden kendini tutup ağlamadı.

R

N

C) Kardeşine kavuştuğu için sevinçten ağladı.

Ö

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ifade
ettiği anlam olarak “Kiraz ağaçları
Japonya ‘da çok önemlidir.’’ cümlesiyle aynıdır?
A) Babaannemi çok özledim.
B) Sağlıklı beslenmek için saatler
önemlidir.
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C) Yeni bir telefon almak beni mutlu
etti.

Arkadaşlarının
sürprizine çok
şaşırdı.

Ünite Değerlendirme Sınavı
1. Aşağıdaki karışık olarak verilen cümleleri anlamlı ve kurallı cümleler olarak yazalım.
Göç – kuşlar – eder – sonbaharda – sıcak – ülkelere
		

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

		
2.

Tİ
R

Ve – önce – yemekte – sonra – yıkamalıyız – ellerimizi		

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

Güneşli bir yaz günü,tarlanın üzerinde bir çift turuncu-siyah kanat havada
yol alıyor.Bunlar bir kral kelebeğinin göz alıcı kanatları.Krakl kelebeği çiçekten
çiçeğe uçar.

EK

Yukarıdaki söz dişinde kaç tane cümle vardır yazınız ve en kısa cümleyi aşağıdaki boşluğa yazınız.
.............................................................................................................................................................
3. Aşağıdaki kelimeleri uygun kelimelerle eşleştirelim.

a.

yapmalısın

2. Her işini zamanında

b.

sinirlendirmişti

3. Ali bütün gün dışarıda oyun

c.

olur

4. Davranışları annesini çok

d.

oynadı

R

N

1. Damlaya damlaya göl

4. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.

Ö

İlkbahar mevsimini seviyorum ağaçlar .................................. açıyor, her yer rengarenk oluyor.
Büyüyünce bende annem gibi güzel, lezzetli .................................. yapacağım.
Ayşe abisi gibi uzun boylu olduğu için .................................. takımına girdi.
İstanbul çok fazla turistin .................................. ettiği bir şehirdir.
Karnı acıkınca doğru .................................. gidip bir şeyler atıştırıyordu.
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Ünite Değerlendirme Sınavı
” ise olumlu , “

” ise olumsuz , “ ? ” ise soru cümlesi

Tİ
R

5. Aşağıdaki boşluklara “
yazınız.

?

6. Aşağıdaki metni okuyunuz. Cümlelerin anlam bakımından inceleyiniz ve nasıl
cümleler olduğunu yazınız. (haber, istek, duygu, düşünce)

N

EK

(1) Ağaçların baharda nasıl çiçek açtığına dikkat ettiniz mi?
(2) İskelet gibi kupkuru ağaçlar, bir sabah karşımıza çiçeklerle
süslenmiş olarak çıkar. (3) Bu değişim hiç gürültü yapmadan,
hiçbir şekilde göze çarpmadan olur. (4) Hiçbir insan gözü, ağaçta
çiçeklerin ne zaman oluştuğunu gözlemleyememiştir.(5)Yine de
sessizlik içinde yeşil yapraklar açarak, renkli yemişler dallardan
sarkacaktır. (6) En hafif rüzgârda en çok gürültü çıkaran yapraksız
kış ağaçlarıdır. (7) Kışın “vuvvvv” diye ses çıkarırken, baharda en
büyük fırtınada bile bu ağaçların sallanışında ancak tatlı bir hışırtı
duyulur.

Ö

R

(1)............................................................................................................................................................................
(2)............................................................................................................................................................................
(3)............................................................................................................................................................................
(4)............................................................................................................................................................................
(5)............................................................................................................................................................................
(6)............................................................................................................................................................................
(7)............................................................................................................................................................................
Yukarıdaki metinde hangi anlamda cümle bulunmamaktadır belirleyiniz ve siz
bu anlamda cümleler yazınız.
..................................................................................................................................................
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..................................................................................................................................................

1.
Annemin gelmesi beni mutlu etti.

Ödevimi yapmadığım için + alamadım.

Bugün buluşuyor muyuz

Hayır elini keseceksin

		
!

?

?

!

?

EK

!

Kırmızı kabuğu üzerinde siyah benekleriyle
tanırız. Yaprak bitleriyle beslenir.

Yavru bir at,yani tay. Doğduktan sonra bir
süre sadece annesinin sütüyle beslenir.
Daha sonra otlamaya başlar. Sever hareket
etmeyi ve oynamayı.

Yaşamının ilk zamanları ormandaki minik hayvanları yiyerek beslenir. Tehlikeden zıplayarak kaçar.

Ö

R

N

2. 		

C)

B)

Ünite - 3 | YENİ NESİL TEST - 01

A)

Tİ
R

”, olumsuz
Yukarıdaki tabloda verilen cümlelerin anlam olarak olumlu ise “
ise “
” , soru cümlesi ise “ ? ”, ünlem cümlesi ise “ ! ” işareti ile ifade ettiğinizde aşağıdakilerden hangisi gibi görünür?

Yukarıdaki canlılar hakkında yapılan açıklamalardan hangisinde devrik cümle
kullanılmıştır?
A) Uğur böceği

B) Tay

C) Kurbağa
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3. Bir işin veya hareketin yapıldığını ya da yapılacağını bildiren cümlelere olumlu cümle denir. Bir işin veya hareketin yapılmadığını, gerçekleşmediğini bildiren
cümlelere olumsuz cümle denir. Cümlede soru anlamı var ise soru cümlesidir.
Olumsuz Cümle

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

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

Soru Cümlesi

Tİ
R

Olumlu Cümle

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

A) Aradıkları ilacı buldular. – Pazara çıkmasın diye hazırlık yapmamıştı. – Sınav
süresi bitti mi?
B) Uyandın mı? – Bugün buluşalam mı? – Çocuklar sıkılmasın diye kitap okudu.

4. 			

EK

C) Yeterince boş vaktin var mı? – Ödevlerini yapmalısın. – Sınavın yarın, unutma.

Duygu

Düşünce

İstek

N

B) Yeşil

Ö

A) Beyaz

5. “Annem ...................................... o kadar severdi ki
evin her yerinde onları görmek mümkündü.”
cümlesi aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle tamamlanırsa görsele uygun olur?
A) bitkileri
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Haber

1. Tabağındakileri bitirmelisin.
2. Sürpriz çok hoşuna gitti.
3. En büyük arzum ödevlerimi tamamlamak .
4. Görgü kurallarına uymamak hoş değil.
Yukarıdaki cümlelerde hangi renk balonda belirtilen anlamda cümle bulunmamaktadır?

R

Ünite - 3 | YENİ NESİL TEST - 01

Yukarıdaki boşluklara aşağıdaki cümlelerden hangileri uygundur, doğru şıkkı
işaretleyiniz?

B) pencere

C) yeşili

C) Mavi

