
Soru Cümlesi

Soru anlamı taşıyan cümlelern sonunda soru şaret kullanılır. Hang, 

nasıl, km gb sözcükler de cümleye soru anlamı kazandırır.

Örnek:

Spor yapmayı sever msn?

Bzmle gelemez m?

Hang ktabı aldın?

                                                                             

Ünlem Cümlesi

Sevnç, acı, korku ve şaşkınlık gb duyguları anlatan cümlelern sonunda ünlem 

şaret kullanılır.

Örnek:

Eyvah, asansör kaçtı!

Vah vah! Hasta olmuş.

Aşağıdak blglerden doğru olanların karşısına “D” yanlış olanların 

karşına “Y” yazınız.2Bil-Bul
Uygula

-mez, -maz ek cümleye olumsuzluk katar.

Soru şaret sadece soru bldren cümlelerde kullanılmaz.

“var” sözcüğü le olumlu cümle yapılamaz.

“Değl” sözcüğü le olumsuz cümle yapılır.

Şaşkınlık anında ! şaret kullanırız.

Cümle hem soru hem olumlu cümle olamaz.

BİLGİLER D/Y
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WORKSHOP

Arf: Benm evm kat sayısı en yüksek olan ev değldr.

Betül: Benm evmn reng sarıdır.

Caner: Benm evmn baca sayısı dğerlernden fazladır.

Dlek: Benm evmn dört penceres vardır ve bacası yoktur.

Aşağıda verlen betmlemelere göre öğrencler evlerne ulaştırınız.

Arf

Betül

Dlek

Caner
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Adım - 12 | TEST - 01

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

Oyundur benm şm

Onsuz geçmez br günüm

Gelştrr ben

Oynadığım her oyunum

Hç sıkılmam br an bıkmam

Oynamaktan usanmam

Dönüştürür ben

Oynadığım her oyunum

1 - 3. soruları verilen şiire göre 

cevaplayınız.

1. Yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakiler-

den hangisi olabilir?

A) OYUN VE BEN

B) BİR GÜNÜM

C) OYUNUN KURALLARI

2. Yukarıdaki şiir kaç dörtlükten oluş-

maktadır?

A) 1 B) 2 C) 3

3. Yukarıdaki şiirin ana duygusu nedir?

A) Oyunun adını bulma

B) Oyunun önemi ve katkıları

C) Oyunun zararlar

Ailemize yeni katılan üyemiz 

bizleri çok mutlu etti. Hem 

ailesine hem de vatana hayırlı 

bir evlat olmasını diler, yeni 

anne baba olan siz 

“Acar Ailesini” tebrik ederiz.

4. Yukarıdaki tebrik kartı ne amaçla 

yazılmıştır?

A) Başarı Tebriği

B) Yeni Bir İş Tebriği

C) Doğum Tebriği

5. Davetiyelerde aşağıdaki bilgilerden 

hangisi bulunmaz?

A) Yer B) İmza C) Zaman

• Oyun öncesi bir hakem ve bir de 

mendilci seçilmeli.

• Oyuncular iki gruba ayrılmalı.

• İki grup arasında en az 2, en fazla 5 

metre mesafe olmalı.

• Adı söylenen oyuncular mendili kap-

maya çalışmalı.

6. Yukarıda yönergeleri verilen oyun 

aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yağ satarım bal satarım

B) Mendil kapmaca

C) Körebe
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Ormandaki hayvanlar 

gelişen teknoloji kar-

şısında kendilerini 
çok kötü hissederler. 
Bu durumu aslanla 
paylaşırlar. Aslan da 

ormanda bir bilgisayar 
kursu açmaya karar 

verir. Orman tarihinde ilk 
defa gerçekleşen bu olaya bütün hayvan-

lar çok ilgi gösterir.

Kursa yazılan Mırmırık arkadaşı ineğe:
- Artık iple, yumakla oyuna son. Bilgisayardan 
araştırma yapıp oyun oynayacağım. Çok heye-
canlıyım.

İnek:
-Ben de tren seyretmekten sıkılmıştım zaten. 
Artık bilgisayardan bol bol film izlerim.

Konuşmalar uzayıp giderken kurs başla-

mıştı bile. Bilgisayarı açmak için bazıları 
ekranı yalıyor, bazıları “Açıl susam açıl!” 
diyordu. Olanları gören aslan; bütün kur-

siyer hayvanlara açmayı, kapatmayı, yazı 
yazmayı tek tek öğretti.
Kursa katılan hayvanların kurs sertifikası 
alabilmek için kendilerini anlatan hatasız 
bir afiş tasarımı yapmaları gerekiyordu
İlk afiş tasarımını eşek bitirdi ve afişi her-

kese gösterdi:

“Yükü olan herkez bizi tanır.”

Afişi gören Aslan: 
-Bu afişte ne yazık ki “herkes” sözcüğü yanlış 
yazılmış.
Eşek hatasını görünce üzüntüsünden 
anırmaya başladı. 

Mırmırık’ın

Maceraları - 5
İkinci olarak da keçi afişini bitirip herkese 
gösterdi:

“Kaliteli süt yanlız bizim işimiz.”

Mırmırık:
-Kralım, bu afişte de “yanlız” sözcüğü yanlış 
yazılmış. Çünkü doğrusu “yalnız” olmalıydı.

Aslan:
-Mırmırık haklı, ne yazık ki keçi de sertifika ala-
mayacak.
 

Keçi yanlışını anlayamamıştı bile. Çünkü 
o “yalnız” sözcüğünü günlük hayatta hep 
yanlış söylüyordu.
Nihayet Mırmırık da tasarımını bitirdi ve 
herkese gösterdi:

“Sürprizlerle dolu olduğumuzu bilmeyen 
yoktur.”

İnek:
-Kralım, “süpriz”i sanki yanlış yazmış.

Kurstaki diğer hayvanlar:
-Hayır, hepsini doğru yazmış Mırmırık.

Aslan:
-Evet, arkadaşlar Mırmırık hatasız bir afiş tasar-
lamış. Kendisini tebrik ediyoruz.

Mırmırık sertifikayı alıp kulübesinin 
yolunu tutarken bilgisayardan araştırma 
yapıp oyun oynamanın hayalini kuruyor-

du. 
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Aşağıda verlen kelmelerden her br sütunda doğru yazılan kelmey bulunuz ve koord-

natlarını sırasıyla yazınız.

Aşağıda verlen metn yazım ve noktalama kurallarına dkkat ederek yenden yazınız.

alarm yalnız gaste lağbo pantolon şöför cyer

yalnış kaysı mnbüs palyanço süprz çukulata

cambaz

hoporlör

tren kolanya muracat rakkam araba döğmek

asvalt eylence kopya laylon sıpor statyum dnazor

tafsye tekneloj atelye ceton türübün boğça fasulye

A

5

4

3

2

1

B C D E F G

“stanbulkkıtayı( )asya( )avrupa( )brbrnebağlayangüzdebrşehrdr( )Bnlerceyıllıkyer-

leşmyerolması( )stanbul( )untarhveturstkdeğernartırmaktadır( ) Bunlarınyanında-

yenyapılacak( )AkıllıŞehrProjeler( )lestanbul( )ungeleceğedeyönvermesbeklenyor.”
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