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1.1.

2.2.

A.A.

A.A.

B.B.

B.B.

C.C.

C.C.

Aşağıdaki kelimelerin isimleri al-Aşağıdaki kelimelerin isimleri al-
fabetik sıraya konulursa sonuncu fabetik sıraya konulursa sonuncu 
görsel hangisi olur?görsel hangisi olur?

Yukarıdaki görselin isminin son he-Yukarıdaki görselin isminin son he-
cesi ile başlayan yeni kelimeler ya-cesi ile başlayan yeni kelimeler ya-
zılacaktır. Aşağıdaki görsellerin han-zılacaktır. Aşağıdaki görsellerin han-
gisi bu kurala uyar?gisi bu kurala uyar?

yaz

tahta mevsim güneş

masa araba

(4 ve 5. soruları yukarıda verilen-(4 ve 5. soruları yukarıda verilen-
lere göre cevaplayalım.)lere göre cevaplayalım.)
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A.A.

A.A.

A.A.A.A.

B.B.

B.B.

B.B.B.B.

C.C.

C.C.

C.C.C.C.

Hangi iki kelime arasında herhangi Hangi iki kelime arasında herhangi 
bir anlam ilişkisi yoktur?bir anlam ilişkisi yoktur?

Kelimeler, anlam ilişkisi ile gruplara Kelimeler, anlam ilişkisi ile gruplara 
ayrılırsa hangi kelime hiçbir gruba ayrılırsa hangi kelime hiçbir gruba 
dahil edilmez?dahil edilmez?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde Aşağıdaki cümlelerden hangisinde 
‘‘yüz’‘‘yüz’’’ kelimesi farklı bir anlamda  kelimesi farklı bir anlamda 
kullanılmıştır?kullanılmıştır?

Anlamını bilmediğimiz kelimeleri ne-Anlamını bilmediğimiz kelimeleri ne-
reden öğreniriz? reden öğreniriz? 
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5.5.

6.6.
3.3.

1. ve 5. kelimenin arasında

2. kelime

Ansiklopedi Yüz tane misketim var.
Ahmet yüze kadar saydı.
Bu krem yüze sürülür.

2. ve 4. kelimenin arasında

3. kelime 

Türkçe kitabı

3. ve 4. kelimenin arasında

4. kelime

Sözlük



10.10.

8.8.
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Aşağıdakilerden hangisi kelimedir?Aşağıdakilerden hangisi kelimedir?
4 5 6
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A.A. B.B. C.C.

A.A.

A.A.

B.B.

B.B.

C.C.

C.C.

ağ
ka
zo Metnin hangi cümlelerinin kelime Metnin hangi cümlelerinin kelime 

sayısı eşittir?sayısı eşittir?
11.11.
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1. ve 3. cümlenin

 Geçen senenin temmuz ayıy-
dı. Herkes ne olduğunu şaşırmıştı. 
Birden hava kapandı ve bardaktan 
boşalırcasına yağmur başladı. Yağ-
muru herkes ne kadar özlediğini 
işte o zaman anladı.

2. ve 4. cümlenin
3. ve 4. cümlenin

Metnin 2. cümlesi kaç kelimeden Metnin 2. cümlesi kaç kelimeden 
oluşmaktadır?oluşmaktadır?

(10 ve 11. soruları metne göre (10 ve 11. soruları metne göre 
cevaplayalım.)cevaplayalım.)

12.12.

A.A. B.B.

C.C.

Aşağıdaki görsellerde yer alan Aşağıdaki görsellerde yer alan 
varlıkların hangisinin eş seslisi varlıkların hangisinin eş seslisi 
vardır?vardır?

7.7. ‘‘................... en iyi dostlarımızdır.’’ ‘‘................... en iyi dostlarımızdır.’’ 
cümlesinde noktalı yere aşağıdaki cümlesinde noktalı yere aşağıdaki 
görsellerden hangisinin ismi gelirse görsellerden hangisinin ismi gelirse 
cümle tam ve anlamlı olur?cümle tam ve anlamlı olur?

C.C.

A.A. B.B.

9.9.

A.A. B.B.

C.C.

Yukarıdaki bilmecenin cevabı aşağı-Yukarıdaki bilmecenin cevabı aşağı-
dakilerden hangisidir?dakilerden hangisidir?

Altından süt içerim,
üstünden yün biçe-
rim.


