
Aşağıdak tabloda Antk Mısır alfabes ve bu alfabedek sembol-
lern Türkçedek karşılıkları verlmştr.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Antk Mısır alfabesnden yararlanarak, aşağıdak harflern Türkçedek karşılığını yazınız.

Jul Sezar, gönderldğ mesajların düşmanlar tarafından ele geç-
rlmes tehlkesne karşın mesajlarında düşmanların anlayamaya-
cağı br şfreleme teknğ kullanmıştır. Zaman çersnde bu 
yöntem, Sezar Şfreleme Yöntem olarak anılmıştır. Sezar Şfrele-
me Yöntem, ana mesajda bulunan her br harf mesajda belrtlen 
anahtar sayı kadar ler götürerek şfrel mesaj oluşturulablr. Şf-
rel mesajı okumak çn se mesajda bulunan her harf anahtar 
sayısı kadar gerye götürmek gerekr.

Bil-Bul
Uy g ul a1

V Y Z

F G Ğ

A B C Ç D

A B C Ç D

E

E

Yandak görselde anahtar 
sayısı üç olan harflern şfre-
leme sonrası hang harfe 
karşılık geldğ verlmştr. Bu 
açıklamaya göre anahtar 
sayısı k olarak verlmş 
şfrelemeler bulunuz.

S Ç L Ç D D T

Z Y G B Ç C Ç

P S Ç

Z Ş J Ş R Y J Ğ K
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Pendik

Gebze

Sapanca

Pamukova

Bilecik

Bozüyük

Eskişehir

Polatlı

Ankara

İzmit

Elf alesyle brlkte yaptığı hızlı tren seyahatnde kardeşyle oyun 
oynamaya karar vermştr. Oynadıkları oyunda; seyahat boyunca 
uğradıkları l ve lçelern smlerndek sesl harflern tamamı kalın ünlü 
se kırmızı yuvarlak çne, tamamı nce ünlü se mav yuvarlak çne 
aldılar. Hem kalın ünlü hem de nce ünlü bulunan smler boş bıraktılar. 
Sz Elf ve kardeş nasıl br şaretleme yapmıştır? Harta üzernde 
gösternz.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Elf ve kardeş tren yolculuğu boyunca yen kelmeler öğrenmş-
lerdr. Aşağıda yolculuk boyunca öğrendkler kelmelern görsel-
ler ve bazı harfler verlmştr. Eksk kalan harfler tamamlayınız.

Bil-Bul
Uy g ul a1

t _ en  g _ r _ k _ n _ ük _ ör _ i _ e _ 

 _ ag _ n  _ a _lo _ o _ o _ if k _ mp _ rtm _ n

m _ ki _ i _ t

Lorem psum dolor st amet, consectetuer adpscng elt, sed dam 
nonummy nbh eusmod tncdunt ut laoreet dolore magna alquam 
erat volutpat. Ut ws enm ad mnm venam, 
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Aşağıdak tabloyu örnektek gb doldurunuz.Bil-Bul
Uy g ul a1

Aşağıda karışık olarak verlen hecelerden örnektek gb anlamlı 
kelmeler oluşturunuz.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Durumlar Sessiz Harfler İnce Ünlüler Kalın Ünlüler

Kuşburnu 

Denizaltı

Kızılırmak

Huzurevi

Yerelması

Kavuniçi

Transfer

Kooperatif

Sportif

İlköğretim

Hecelenişi

u-u-u Kuş-bur-nuk-ş-b-r-n

sa ka tak mit lı ki

ha lık zı ya tap a

ra la si tat ran ne

ba cı şa ci has ma

na ta maz cı pas rış

Alabalık

Elf’n babası her gece yatmadan Elf’e masal okumaktadır. Bu gece 
k masal Afrka çöllernde geçmektedr. Masalda çölde safar turuna 
çıkan br ekbn gözlemledğ hayvanları anlatmaktadır.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Canlı İsmler Harf Sayısı Ünlü Harfler Hecelenş

Szce çölde safar turuna çıkan ekp hang hayvanları görmüştür? Tabloyu uygun 
şeklde doldurunuz.
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Adım - ?? | TEST - 01

1.  
KIRKLARELİ

Yukarıdaki kelime ile ilgili verilen bil-
gilerden hangisi yanlıştır?

A) 10 harften oluşmaktadır.

B) Ünsüz harf ile başlayıp ünlü harf 
ile bitmiştir.

C) Ünlü harf sayısı ile ünsüz harf sa-
yısı eşittir.

D) İki tane ince ünlü, iki tane kalın ün-
lüden oluşmaktadır.

2. Aşağıdaki atasözlerinden hangi-
sinin tamamı kalın ünlü harflerden 
oluşmaktadır?

A) Acı patlıcanı kırağı çalmaz.

B) Ağacı kurt, insanı dert yer.

C) Ağaç yaş iken eğilir.

D) Ana gibi yâr, Bağdat gibi diyar ol-
maz.

3. 1 2

3 4

Yukarıda numaralandırılmış görsel-
lerden hangilerinin isimlerindeki sesli 
harflerin tamamı kalın ünlü harfler-
den oluşmaktadır?

A) 1 ve 2

B) 2 ve 3

C) 3 ve 4

D) 4 ve 2

4. 

Dernden derne ırmaklar ağlar,

Uzaktan uzağa çoban çeşmes,

Ey suyun sesnden anlayan bağlar,

Ne söyler şu dağa çoban çeşmes.

         F. NAFİZ ÇAMLIBEL

Yukarıda verilen şiirde, tamamı kalın 
ünlü harflerden oluşmuş kelimeler-
den biri değildir?

A) Irmaklar  B) Uzaktan

C) Bağlar D) Çeşmesi

Lorem psum dolor st amet, consectetuer adpscng elt, sed dam 
nonummy nbh eusmod tncdunt ut laoreet dolore magna alquam 
erat volutpat. Ut ws enm ad mnm venam, 
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Adım - ?? | TEST - 01

5. 

Görselde bir tohumun meyveye uza-
nan yolculuğu resmedilmiştir. Bu 
yolcuktaki aşamaların harf sayısı 
diğerlerinden farklıdır?

A) Tohum B) Fidan

C) Ağaç D) Meyve

6. I.  Kı-zı-la-ğaç 

II. De-niz-a-tı

III. İp-u-cu 

IV. Sport-men 

V. E-loğ-lu

Yukarıda verilen kelimelerden he-
celerini doğru ayrılmış olanların 
verilmiş olduğu seçenek aşağıdaki-
lerden hangisidir?

A) I – II – III B) I – III – IV

C) I – II – IV D) I – IV – V

7. Aşağıda verilen sayılardan han-
gisinin hece sayısı diğerlerinden 
farklıdır?

A) 27  B) 36 C) 44  D) 52

8. 

Anne le çocukları arasında
sıkı br bağ vardır.

Yukarıda verilen cümle için aşağıda-
kiler hangisi söylenemez?

A) Cümlede tek heceli iki sözcük var-
dır.

B) Cümlede iki heceli üç sözcük var-
dır.

C) Cümlede dört heceli iki sözcük 
vardır.

D) Cümlede iki ünlü, bir ünsüz harfli 
bir sözcük vardır.

9. 

1

2

3

4

Yukarıdaki görselde numaralı olarak 
verilen deniz canlılarından hangisi-
nin hece sayısı diğerlerinden daha 
fazladır?

A) 1  B) 2 C) 3  D) 4 

Sınıf demrbaş lstes; ders materyallernn korunması, y kullanılması 
ve öğrenclern bu materyallerden yararlanmasını sağlamak ama-
cıyla sınıftak eşyaların yazılı olduğu lstedr.
Sınıf demrbaş lstes alfabetk sıraya göre yazılmalıdır.
Öğretmen Yusuf’tan sınıf demrbaş lstes oluşturmak çn yardım 
stemştr. Lstey oluşturmak çn Yusuf’a yardımcı olunuz.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Sınıf Demrbaş Lstes
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Yukarıda görme engelller çn hazırlanan Bralle Alfabes verlmştr. Szde görme 
engelllere yardım etmek çn her harfe br sayfanın ayrıldığı sözlük hazırlamış olsay-
dınız, hang kelmeler kullanırdınız?

Kabartılmış altı nokta-Bralle sstem, yazılı materyal okuyamaya-
cak kadar göremeyen kşler çn dokunarak okuma sstemdr.

Bil-Bul
Uy g ul a1

Kelimelerim Sayfa Numarası

1

10

5
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Adım - ?? | TEST - 01

1. 

Yukarıda bir yıl içinde mevsimler ve-
rilmiştir. Mevsimleri sözlük sırasına 
göre sıraladığımızda hangisi ikinci 
sırada yer alır?

A) İlkbahar  B) Yaz

C) Sonbahar  D) Kış

2.  

Yukarıda verilen görseller alfabetik 
sıraya göre sıralanmıştır. Boş bıra-
kılan yere aşağıdaki kelimelerden 
hangisi gelmelidir?

A) Bale  B) Balta

C) Balkon  D) Balık

3. Aşağıda verilen deyimlerden han-
gisinin kelimeleri alfabetik sıraya 
göre sıralanmıştır?

A) Zurnanın zırt dediği yer

B) Saman alevi gibi parlamak

C) İçi içine sığmamak

D) Oturduğu dalı kesmek

4.  
kanat kanarya

kantar kanser

kandl

Yukarıda verilen kelimeler alfabetik 
sıraya dizildiğinde oluşan şifre aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

A) PATİK B) TAKİP

C) KİTAP D) KATİP

5.  _ mak

Yukarıdaki heceye aşağıdaki hece-
lerden hangisi eklenirse oluşacak 
kelime diğerlerinden sonra gelir?

A) Sat  B) Yat 

C) Koş  D) Uç

Yukarıda görme engelller çn hazırlanan Bralle Alfabes verlmştr. Szde görme 
engelllere yardım etmek çn her harfe br sayfanın ayrıldığı sözlük hazırlamış olsay-
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Ünite Değerlendirme Sınavı Ünite Değerlendirme SınavıAdım - ?? | TEST - 01

6.  
M K

L

Yukarıdaki harfler kullanarak oluştu-
rulan kelimelerden hangisi alfabetik 
sıralamaya göre sonda yer alır?

A) KALEM

B) EMLAK

C) KELAM

D) KEMAL

7. Arkadaşı Elif’e doğum gününü sor-
muştur. Elif arkadaşına;

Doğduğum ay alfabetk sırala-
maya göre 6. aydır ve harflernn 
heps kalın ünlüdür.

Doğduğum günün ünlü harflernn 
tamamı se nce ünlüdür demştr.

Buna göre Elif’in doğduğu ay ve gün 
aşağıdakilerden hangisinde veril-
miştir?

A) Mart-Cumartesi

B) Kasım-Perşembe

C) Haziran-Pazartesi

D) Ağustos-Çarşamba

8. Aşağıda verilen rakamları oku-
nuşlarına göre alfabetik sıraya 
dizdiğimizde hangisi 3.sırada yer 
alır?

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8

9. “papatya, …………………, püskül”

Yukarıda verilen kelimeler arasına 
alfabetik sıraya göre hangisi yazıla-
maz?

A) Pırasa

B) Papağan

C) Poşet

D) Pipet

10. 
balıkçılık balık balıkçıbal

Yukarıda verilen kelimelerden hangi-
si sözlükte daha önde yer alır?

A) Balıkçılık

B) Balık

C) Bal

D) Balıkçı
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Ünite Değerlendirme Sınavı Ünite Değerlendirme Sınavı
1. Aşağıda verilen boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

• Alfabemizde ………… harf vardır.

•  Alfabemizde ……… tane ince sesli, ……… tane kalın sesli harf vardır.

•  Sözlükte kelimeler ……………… sıraya göre sıralanırlar.

•  Türkçe kelimelerde ………… ünlü yan yana gelmez.

•  Ağzımızdan bir solukta çıkan ses birliğine …………… denir.

2. Aşağıda verilen boşluklara sözlük sırasını dikkate alarak uygun kelimeleri yer-
leştiriniz.

salıncak

maaş

kaşık kayık kulak

maya

gün gündüz güneş

sandalye

3. Aşağıda resimleri verilen hayvanların yavrularına verilen isimler eksik olarak ve-
rilmiştir. Yavrularının isimlerini tamamlayınız.

b _ z _ ğ _ _ ı _ a o _ la _ k _  _ c _ v

_ u _ u e _  __ a _
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Ünite Değerlendirme Sınavı
4. Aşağıda verilen kelimelerin heceleri ile başlayan üç ayrı kelime oluşturup tablo-

yu doldurunuz.

karate

ka ra te

sandalye

makne

5.  
Trabzon 

Balıkesr 

Adana 

Zonguldak 

Muş 

Artvn 

Gazantep 

Kırklarel 

Bleck 

Bayburt 

Srt 

Kars

1

9

5

2

10

6

3

11

7

4

12

8

Aşağıdaki soruları cevaplarını uygun kutucuklardan bularak, kutucuk numarası-
nı sorunun karşısına yazınız. Cevap bir veya birden fazla kutucukta bulunabilir.

• Yukarıdaki illerimizden hangisi ya da hangileri tek hecelidir?

•  Yukarıdaki illerimizden hangisinin ya da hangilerinin ünlü harflerinin tamamı ka-
lın ünlüdür?

• Yukarıdaki illerimizden hangisi ya da hangileri yedi harflidir?

•  Yukarıdaki illerimizi alfabetik sıraya göre sıraladığımızda nasıl bir sıralama olu-
şurdu?
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