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1.1. 44..

22.. 55..

AA.. BB..

CC..

‘‘Haydar ve Sevim parkta oyun ‘‘Haydar ve Sevim parkta oyun 
oynuyor.’’oynuyor.’’ cümlesi kaç kelime- cümlesi kaç kelime-
den oluşmaktadır?den oluşmaktadır?

Aşağıda görsellerin hangi-Aşağıda görsellerin hangi-
si bir yönüyle diğerlerinden si bir yönüyle diğerlerinden 
farklıdır?farklıdır?

Yukarıda sözlük anlamı verilen Yukarıda sözlük anlamı verilen 
kelimenin görseli aşağıdakiler-kelimenin görseli aşağıdakiler-
den hangisidir?den hangisidir?

 Yazmak, çizmek gibi işlerde    Yazmak, çizmek gibi işlerde   
kullanılan araç.kullanılan araç.

‘‘Bugün uçurtma yapmak için 
malzeme aldık. Ali ve Berke 
uçurtma yaparken bana yar-
dımcı oldu. Uçurtma bittikten 
sonra adeta bir kuş gibi gökte 
süzüldü.’’ metninde tek başına  metninde tek başına 
anlamı olmayan kaç kelime anlamı olmayan kaç kelime 
kullanılmıştır?kullanılmıştır?

AA..
BB..
CC..

5
6
7

6.6.

Yukarıdaki görsel aşağıdaki Yukarıdaki görsel aşağıdaki 
mesleklerden hangisini çağrış-mesleklerden hangisini çağrış-
tırmaktadır?tırmaktadır?
A.A.
B.B.
C.C.

avukat
öğretmen
pilot

AA.. BB..

CC.. 2 3 4AA.. BB.. CC..

3.3.

A.A. B.B.

C.C.

Aşağıdaki görsellerden hangisi Aşağıdaki görsellerden hangisi 
ormanlarla ilgilidir?ormanlarla ilgilidir?
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AA..

B.B.

C.C.

99.. Aşağıdaki çocuklardan hangi-Aşağıdaki çocuklardan hangi-
sinin söylediği kelimeler ara-sinin söylediği kelimeler ara-
sında anlam ilişkisi yoktur?sında anlam ilişkisi yoktur?

‘‘1-A sınıfı bu sene voleybol turnu-
vasında 1-B sınıfını yenerek şampi-
yon olmuştur. 1-A sınıfı öğrencileri 
kendilerini çok mutlu hissederken 
1-B sınıfındaki öğrencilerde ise 
durum tam tersidir.’’ metnine göre metnine göre 
1-B sınıfındaki öğrenciler kendileri-1-B sınıfındaki öğrenciler kendileri-
ni nasıl hissetmektedir?ni nasıl hissetmektedir?

1111..

AA.. AA..
BB.. BB..
CC.. CC..

Aşağıdaki kelimelerden hangisi-Aşağıdaki kelimelerden hangisi-
nin tek başına anlamı yoktur?nin tek başına anlamı yoktur?

heyecanlı kapı
sabırsız yastık
üzgün gibi

8.8.
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deniz - balık

yaprak - ağaç

kanat - yılan

7.7.

A.A. B.B.

C.C.

Yukarıdaki bilmecenin cevabı Yukarıdaki bilmecenin cevabı 
aşağıdakilerden hangisidir?aşağıdakilerden hangisidir?

Benim adım iki 
hece, çalışırım 
gündüz gece.

10.10. Aşağıdaki harflerden hangisi Aşağıdaki harflerden hangisi 
ile başlayan kelime yoktur?ile başlayan kelime yoktur?

o ğ dAA.. BB.. CC..


