
 Ödev Kalemi 

KONUŞABİLMEK NE GÜZEL 

     Adım Zeynep. Dokuz yaşında, uzun boylu bir kızım. Siyah gözlerim, dalgalı kumral saçlarım var. Deniz 

kenarında küçük bir turistik kasabada yaşıyorum. Evimiz sahiplerinin yaz aylarında geldikleri bir siteye 

bitişik. Babam elektrikçi, annem ise ev kadını.  

 

 Aşağıdaki soruları metne göre yanıtlayınız. 

 

1. Zeynep kaç yaşındaymış? 
 

……………………………………………………………………………… 

 

2. Zeynep‟in fiziksel özellikleri nelermiş? 
 

…………………………………………………………………………… 

 

3. Zeynep nerede yaşıyormuş?                                          4. Zeynep‟in babası ne iş yapıyormuş? 
 

…………………………………………………………………                                      ………………………………………………………………… 

 

 

5. Türkçe‟ de bazı kelimelerin birden çok anlamı vardır. Bunlara eşsesli kelimeler deriz. Aşağıdaki 

kelimelerin iki farklı anlamını da yazalım. 

 

Gül :1.anlamı :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Gül :2.anlamı : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Yüz : 1.anlamı : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Yüz : 2.anlamı : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ELİF’İN SIKINTISI 

      Elif okuldan gelince kitaplarıyla baş başa kalıyordu. Ne sıkıntı, ne üzüntü…”Yalnızım kardeşim yok.” 

diye de dert yanmıyordu. Kitap okumaya başladıktan sonra dostları öyle çoğaldı ki… 

        Elif en güzel dostluğun satırlar arasında kurulduğunu anlamıştı. Yalnızlığın can sıkıntısının tek çaresi 

kitaplardı… 
 

 Yukarıdaki hikayenin haritasını boşluklara yazınız.  
 

Hikayenin adı: 

Hikayenin kahramanları: 

Olay : 

Yer : 

Zaman:

 

7. Aşağıdaki noktalı yerleri nezaket bildiren 

kelimelerle tamamlayınız. 

 

Sizi çok beklettiğim için ……………………………… 

 

Ödevlerime yardımcı olduğun için …………………… 

 

Anne,  …………………………………..  gelir misin? 

8. “Elimde olsaydı, her karış toprağa buğday eker 

gibi kitap ekerdim.”(Horace) Yandaki sözler 

hangisiyle adlandırılır.  

a- ) Atasözü       b- ) Özdeyiş       c- ) Deyim 

 

9. Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yanlış yazılmış 

bir sözcük vardır? 

a- ) Annem pencereyi açdı. 

b- ) Kafesteki kuş çok öttü.  

c- ) Ocağı kibritle yaktı.
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10. Aşağıdakilerin hangisinde özel isim yoktur? 

a- ) Akşama sinemaya gideceğiz. 

b- ) Ablası Malatya Lisesi'nde okuyormuş. 

c- ) Halam Ankara'ya taşındı. 

              

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş anlamlı 

kelimeler bir arada kullanılmıştır? 

a- ) İnce, zayıf bir çocuktu.                            

b- ) Kırmızı, al bayrağı göğe çektik. 

c- ) Hızlı giden araba aşağı yuvarlandı.   

 

kenarında  -    yaptık  -   dere  -   piknik 

     1                   2             3             4 

12. Yukarıdaki sözcüklerle kurallı ve anlamlı bir 

cümle oluşturabilmek için sözcüklerin sıralaması 

nasıl olmalıdır? 

a- ) 3 – 1 – 4 – 2 

b- ) 4 – 1 – 3 – 2 

c- ) 2 – 3 – 1 – 4 

 

13. Aşağıdakilerin hangisi soru cümlesidir? 

a- ) Çok hızlı yürüyorsun 

b- ) Çarşıya mı gittiniz 

c- ) Yaşlılara saygı göstermeliyiz                  

 

14. “Cimri <--> cömert” kelimeleri arasındaki 

anlam ilişkisi, aşağıdakilerden hangisinde yoktur? 

a- ) zayıf <--> sıska   

b- ) eski <--> yeni   

c- ) zengin <--> yoksul 

 

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?           

a- ) Şehir adlarının ilk harfleri büyük yazılır. 

b- ) Dağ, göl adlarının ilk harfleri büyük yazılır   

c- ) Meyve adlarının ilk harfleri büyük yazılır.  

 

   
             

16.  Yukarıdaki görsellerin alfabetik sıralanışı 

nasıl olmalıdır?          

a- ) tavuk – tavşan – tilki – timsah 

b- ) tilki – timsah – tavşan – tavuk       

c- ) tavşan - tavuk – tilki – timsah   

 

17. "Öğretmenim" sözcüğünün satır sonuna 

sığmaması durumunda aşağıdaki yazılış şekillerinden 

hangisi doğru olur? 

a- ) öğretm – enim 

b- ) öğretme – nim 

c- ) öğretmeni - m   

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma 

yapılmamıştır? 

a- ) Onu uzun zamandan beri görmedim. 

b- ) Çayı kahveden fazla severim. 

c- ) Sen, benden hızlı koşuyorsun.      
  
Hey (   )  Ne zaman geldin (   )   

19. Boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri 

gelmelidir?    

a- ) ( ! )   ( ?  )        b- ) ( , ) ( ! )              c- ) ( ! ) ( ! ) 

 

“Orhan Veli Kanık(   )ın  (  ) İstanbul‟u Dinliyorum ( ) 

şiirini çok seviyorum.” 

20. Bu cümlede verilen boşluklara sırasıyla hangi 

noktalama işaretleri gelmelidir? 

a- ) ( „ )  (“ ) ( „ )      b- ) („ ) (“ ) (”)     c- ) ( , ) ( , ) ( .) 

 
“Aslanla ilk defa karşılaşan Tilki, az daha küçük dilini 

yutuyormuş. İkinci defa karşılaşınca bu kez daha az 

korkmuş. Bir başka gün yine aslanı görünce hiç 

korkmamış, cesarete gelmiş, aslanla sohbet bile etmiş.” 

21. Yukarıdaki hikayeden aşağıdaki hangi 

düşünceye ulaşabiliriz? 

a- ) Aslanla şaka olmaz. 

b- ) Kurnaz tilki. 

c- ) Kendimizden farklı olan canlılardan korkmamak 

gerekir. 

 

“Mutlu ve başarılı olmanın ön şartı sağlıklı olmaktır. 

Bu nedenle insanların sağlıklarını korumaları en 

önemli görevleridir.” 

22. Paragrafın ana fikri aşağıdakilerden 

hangisidir? 

a- ) Herkesin farklı bir görevi vardır. 

b- ) Her insan mutludur. 

c- ) Her şeyin başı sağlıktır. 

 

"Ayağını yorganına göre uzat." 

23.  Atasözü aşağıdakilerden hangisini 

anlatmaktadır? 

a- ) Uzun boylu insanlara göre yorgan bulmanın zorluğu. 

b- ) Her zaman birikimlerimize göre hareket 

etmemiz gerekir. 

c- ) İnsanların birbirinden etkilenerek birbirine 

benzedikleri. 
 

24. Aşağıdakilerden hangisi "kızgınlık" anlamında 

kullanılan bir deyimdir? 

a- ) Canına tak etmek. 

b- ) Etekleri zil çalmak. 

c- ) Burnundan solumak. 


