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Konu: Genel Değerlendirme 1
BENEKLİ KUZUCUK
Anne koyunun dört tane küçük kuzusu vardı. Bunlardan üç tanesi kar gibi bembeyazdı. Bir tanesinin ise
siyah benekleri vardı. Koyun benekli kuzunun kirli olduğunu düşünüyordu.
Onu su ile yıkamaya karar verdi. Su ile yıkadı ama siyah benekleri çıkmadı. O zaman benekli kuzuyu dereye
götürmeye karar verdi. Benekli kuzuyu dereye götürdü ve orada yıkadı. Ama yinede o benekler çıkmadı.
Bu sefer anne koyun kuzusunu çobanın yanına götürdü. Çoban kavalını çalıyordu. Anne koyun ile
benekli kuzuyu görünce ayağa kalktı. Benekli kuzuyu kucağına aldı ve onu aman ne güzel kuzu diye
öpmeye başladı.
Anne koyun kuzusunu benekleri ile sevmesini öğrenmişti. Benekli kuzuyu kardeşlerinin yanına götürdü
ve hep beraber ot yemeye başladılar.
A) Aşağıdaki soruları parçaya göre yanıtlayınız.
1) Anne koyunun kaç kuzusu varmış?
.............................................................................................................................
2) Anne koyun benekli kuzuyu neden yıkamaya karar vermiş?
..............................................................................................................................
3) Çoban benekli kuzuyu görünce ne yapmış?
...............................................................................................................................
4) Bu metinden ne gibi bir sonuç çıkardınız?
...............................................................................................................................
B) Aşağıdaki kutularda verilen sözcüklerin zıt
anlamlılarını ve eş anlamlarını yazınız.
Sözcükler

Eş Anlamları

Zıt Anlamları

cevap

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

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

harp

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

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

pinti

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

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

sıska

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

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

ihtiyar

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

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

dolu

bak

kaz

diz

C)Yukarıdaki tabloda ‘’ sesteş ‘’ sözcükler
çıkarılırsa aşağıdaki hangi şekil oluşur?
A)

C)
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B)

D)

D) Aşağıdaki kelimeleri sözlük sırasına koyunuz.
nar – muz – şeftali – kayısı
......................................................................
kavun – karpuz – kiraz – kabak
.....................................................................

F) Aşağıdaki cümlelerde yapılan yazım
yanlışlarını bularak doğru haliyle aşağıdaki
noktalı yerlere yazınız.
Babam 22 temmuz 1974’te rizede doğdu.
......................................................................
Köpekten, korkan boncuk ağacamı çıktı?
.....................................................................

H) Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre
numaralandırınız.

E) Aşağıda verilen sözcüklerden anlamlı ve
kurallı cümleler kurunuz.
aldığımız – yeni – inceliyorum – kitapları
......................................................................
izliyoruz – hafta – televizyon – sonları– sadece
......................................................................

G) Aşağıdaki cümlelerdeki parantez içlerine
uygun noktalama işaretlerini koyunuz.
Tühh ( ) otobüs kaçtı ( )
Atatürk ( ) Dolmabahçe Sarayı ( ) nda öldü ( )
Atatürk cad ( ) Neşe sok ( ) ev adresim ( )
Güzel mi güzel bir kedisi var ( )

L) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı
kelimeler bir arada kullanılmıştır?

Ablam gidip açtı.

A) Babam, her gün gazetedeki bulmacayı
çözerdi
B) Kışın, geceler gündüzlerden daha uzun
olur.
C) Bu yaz ailece tatile gittik.

Çok gürültü yaptığımızı söyledi.
Oyun oynarken kapının zili çaldı.
Gelen alt kattaki komşumuzdu.
Kendimizi suçlu hissettik

M) “Yaş” kelimesi aşağıdaki cümlelerin
hangisinde diğerlerinden farklı anlamda
kullanılmıştır?
A) Orası yaş, olduğu için oturmadım.
B) Ablan senden kaç yaş büyük?
C) Balkona astığım çamaşırlar hâlâ yaş.

N)

“ Burcu, Zeynep ve Ecrin birlikte
Minnoş’u yıkadılar.

Yukarıdaki cümlede isim olan kaç tane sözcük
vardır?
A) 3
B) 2
C) 4

O) Kelimeleri gruplandırırsak hangi kelime
dışarıda kalır?

P) Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazılışı
doğrudur?

A) çilek

A) herkez

B) domates C) şeftali

D)erik
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B) yalnış

C) kirpik

